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1. Introducció 

1.1 Motius i justificació del treball 

 

Des d’un bon principi tenia clar que el meu projecte havia d’estar relacionat amb 

l’esport i, en especial, amb el futbol. Des de ben petit que practico aquesta disciplina 

com a jugador i aquest serà el meu sisè any en el Comitè Tècnic d’Àrbitres de la 

Delegació de Lleida.  

 

Tot i la curta experiència que porto m’ha servit per adonar-me del grau d’influència que 

tenen els pares a l’hora de veure els seus nens jugant un partit de futbol. Sembla que 

deixin de banda la seva part més racional i madura per convertir-se en persones amb 

comportaments desassenyats. A més a més,  aquest any estic cursant el nivell 1 

d’entrenador per tal de formar en un futur persones i jugadors. 

 

Tots aquests fets han estat molt importants per veure el meu hobby des de diferents 

punts de vista i així poder-me ficar a la pell de totes les persones que intervenen en un 

partit. Cal afegir també que sempre m’ha interessat molt l’impacte que té el futbol en la 

nostra societat i com és capaç d’influenciar i fer partícip a un gran nombre de persones 

sense importar, a priori la raça, la religió i el sexe. Dic a priori perquè molts cops quan 

vas a un camp de futbol sembla que retrocedim cinquanta anys en el temps i continua 

havent gent que fa aquest tipus de distincions. 

 

Així doncs, després de l’assignació de la meva tutora al treball de final de curs  vaig 

presentar diferents propostes relacionades en aquest àmbit i junts vam aconseguir 

encaminar-ho cap a la idea més interessant i viable que és la de mostrar en un format de 

documental la pressió que exerceixen els pares i mares als seus nens en futbol formatiu 

fins a sobrepassar els límits amb l’àrbitre, els seus rivals, entrenadors i fins i tot amb els 

seus propis fills. Aquest col·lectiu és l’anomenat “Pares hooligans”, un terme cada cop 

més present en la nostra societat. 

 

És un tema present cada cap de setmana en els camps de futbol i no s’ha tractat des d’un 

vessant visualment atractiva i escoltant totes les parts implicades. Així doncs, crec que 

pot ser un tema molt interessant per ser considerat i poder generar un debat, i el més 

important de tot,  produir consciència social. 
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1.2 Objecte 

 

L’objecte d’estudi és l’impacte que té el comportament dels pares i mares en un esport 

col·lectiu com és el futbol i com això acaba repercutint de forma individual en un partit 

de futbol formatiu en: àrbitres, pares rivals, nens i entrenadors. 

 

1.3 Objectius 

 

L’objectiu del documental és mostrar una realitat social que se’ns presenta cada cap de 

setmana en els partits de futbol formatiu. Aquest fet es troba en auge i cal trobar-li una 

solució. Aquesta realitat és l’alt grau d’incidència i protagonisme que adopten els pares 

en el futbol formatiu, fet que provoca una sèrie de conseqüències directes no tan sols als 

àrbitres i a la dinàmica del partit sinó als seus propis fills que són els protagonistes, a 

l’actitud de l’entrenador i als aficionats de l’altre equip. No hem d’oblidar que el futbol 

tan sols és un esport i per la majoria de nens un hobby que serveix també per formar-los 

com a persones. 

  

Un altre objectiu de gran rellevància que també volem abordar és conèixer el punt de 

vista dels àrbitres, entrenadors i pares amb l’objectiu d’intentar entendre i comprendre 

les diferents parts implicades.  

 

Aquests dos objectius s’aborden amb la finalitat de produir un documental que ajudi a 

reduir el clima de violència, agressivitat i crispació que es viuen els caps de setmana als 

estadis fins a eliminar-lo. 

 

1.4 Sinopsis 

 

Cada cap de setmana es produeixen episodis violents als camps de futbol. No estem 

parlant de futbol professional sinó de futbol formatiu, on nens que ni tan sols han 

complert els 18 anys es veuen immersos en baralles, agressions i disputes amb àrbitres, 

pares i jugadors de l’equip rival. Tot i les campanyes contra la violència proposades per 

la Federació Catalana de Futbol, no sembla que aquest fet estigui desapareixent sinó tot 

el contrari. Davant d’aquests fets, són els pares els vertaders causants de l’inici 
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d’aquestes disputes? Vertaderament animen o generen un clima de tensió mentre els 

seus fills simplement es dediquen a jugar? 

 

1.5 Criteris metodològics 

 

En primer lloc es va realitzar una compilació de totes aquelles notícies que es produïen 

sobre violència al futbol formatiu. Aquestes podien ser tant d’anys endarrere com 

recents sempre que es tractés de nens fins a la categoria juvenil, ja que és fins a l’última 

categoria on arriba el futbol formatiu (a partir d’aquesta ja s’inicia la categoria 

amateur).  

 

Una vegada recopilades totes les notícies, es van prioritzar aquelles que afectaven a 

nens més petits, en concret a les categories benjamí, aleví i infantil, les quals engloben 

la franja de 9 a 14 anys.  

 

La finalitat és poder aconseguir la major part de vídeos possibles ja que el fet de poder 

exemplificar el que s’explica al documental visualment i amb fets reals  permet captar 

més l’atenció del receptor. 

 

Un cop obtinguda la documentació, vaig decidir realitzar cinc entrevistes. La primera 

era al delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Lleida, per tal d’analitzar tots els 

successos des d’un estament on es llencen constantment campanyes per tal d’evitar 

aquest tipus de successos i protegir la figura arbitral.  

 

La segona entrevista va ser al primer àrbitre de Lleida que va aturar fins a tres vegades 

un partit de futbol formatiu, fins a haver-lo de suspendre a causa dels insults dels pares 

als nens.  

 

La tercera entrevista va ser realitzada a un entrenador, per tal de saber com els afecta a 

ells el fet de tenir algun “Pare Hooligan” a l’equip i si això els coacciona a l’hora de 

prendre decisions. Per realitzar la quarta entrevista vam haver de detectar algun pare 

que adoptés una actitud “hooligan” en el transcurs del partit i ens pogués explicar el 

perquè del seu comportament.  
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Finalment, la figura d’un nen era molt important, ja que en aquest cas són els més 

damnificats quan succeeixen fets violents en un terreny de joc. M’interessava molt saber 

quines eren les seves sensacions quan es produïen fets d’aquestes magnituds i com vivia 

ell mentre jugava el fet de tenir constantment aficionats cridant. 

 

En aquest documental les entrevistes crec que tenen un paper vital, ja que al cap i a la fi 

les persones que s’entrevisten són les protagonistes que intervenen en aquests successos 

i gràcies a elles ens podem empatitzar amb cada part implicada. 

 

1.6 Hipòtesis 

 

Abans de començar a realitzar tot el projecte amb les seves respectives entrevistes, 

parteixo d’una hipòtesis fonamental, i és què crec fermament que la gran majoria 

d’incidents que succeeixen en futbol formatiu són a causa dels pares i mares. No només 

això sinó que, a més a més, aquests han incrementat els darrers anys i ara vivim més 

episodis d’aquest tipus que anys enrere. 

 

La pressió que aquests exerceixen mentre el seu fill juga acaba sent, en la gran majoria 

d’ocasions, la causa de situacions de nervis i crispació de jugadors, entrenadors, àrbitres 

i aficionats rivals. Tot aquest cúmul de conseqüències pot acabar en fets tràgics o 

violents en forma d’agressions dins del mateix camp o a les graderies. 

 

Un altra hipòtesis que formulo abans de començar el treball és que la majoria de gent, ja 

dóna per suposat que la violència és intrínseca al futbol i que per tant ja no hi ha marxa 

enredera. El fet de ser un esport on els sentiments juguen un paper molt important 

provoca comportaments irracionals i poc respectuosos. Així doncs, crec que les 

persones entrevistades i les sensacions que tindré a l’acabar el projecte seran que no hi 

haurà solucions futures per combatre la violència als camps de futbol i que les 

campanyes proposades per la Federació Catalana de Futbol, tot i ser bones iniciatives 

acaben sent insuficients. 

 

A l’hora de parlar amb els protagonistes crec que tant àrbitre com el delegat del Comitè 

Tècnic d’Àrbitres tindran molts punts en comú, és a dir, adoptaran una actitud molt 
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similar respecte a la necessitat de suspendre partits si és necessari, d’exercir sancions a 

pares o d’intentar posar ordre en tot aquest conflicte. 

 

D’altra banda, crec que el pare, jugador i entrenador no compartiran la mateixa visió 

que els dos membres esmentats anteriorment, ja que quan tu competeixes molts cops 

t’oblides dels teus principis i l’únic que tens al cap és guanyar sigui de la forma que 

sigui.  

 

Finalment, crec que l’actitud que adopten els pares a l’estadi si que afecta a les persones 

que estant jugant, arbitrant o ordenant i que per molt que ells creguin que animen, estant 

posant nerviosos a nens, àrbitres i entrenadors. 
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2. Presentació formal del projecte professional 

2.1 Vocabulari 

 

Hooligans: Aquesta paraula prové de l’anglès per referir-se  a grups d’aficionats 

esportius radicals. Depenent de la zona geogràfica, són coneguts amb altres noms. Per 

exemple, a Espanya, ultres. 

 

L’origen d’aquest terme no és  clar. Segons diferents fonts aquesta paraula va aparèixer 

el 1898 quan en un informe de la policia s’utilitzà per primer cop per designar grups de 

seguidors que provocaven fets violents. Cal remarcar que en moltes ocasions aquests 

grups utilitzen l’esport per tal d’acreditar la violència o les seves ideologies. 

 

Federació Catalana de Futbol: Coneguda amb les sigles FCF. És una entitat privada 

que se n’encarrega de regular el futbol al territori català. A Catalunya és la institució 

més important del futbol i coordina totes les lligues, equips, instal·lacions i 

competicions. 

 

Comitè Tècnic d’Àrbitres: Conegut amb les sigles CTA. És una entitat que es troba 

dins la Federació Catalana de Futbol. Cada província de Catalunya compta amb la seva 

delegació i són els encarregats de coordinar tots els àrbitres del seu territori i gestionar 

els problemes que vagin sorgint. 

 

2.2 Els antecedents i el context del documental 

 

Aquest tema presentat en el meu documental ha estat molt comentat en tots els mitjans, 

en especial l’escrit. En diaris, articles d’opinió, pàgines web o blocs personals en 

Internet, molts escriptors i apassionats de l’esport han donat la seva opinió sobre el tema 

o n’han explicat alguna vivència.  

 

Aquest fet ens sembla que fa relativament poc que succeeix, però no ens hem 

d’enganyar, ja que  ara es parla moltíssim d’aquesta problemàtica a causa de la 

freqüència en  què es realitzen aquests successos i és molt més fàcil gravar-ho o 

publicar-ho per xarxes socials, a diferència d’anys enredera.  
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Però la violència és un fet que sempre ha estat present al futbol. Potser abans aquesta 

era més present en futbol amateur i el que ens sobta ara és que s’estigui traslladant al 

futbol formatiu. 

 

Un exemple de la seva presència des de fa anys és un reportatge, que va realitzar El País 

a l’any 2011 titulat Papa es un hooligan
1
. En aquest Eduardo Rodríguez Álvarez, 

realitza un seguit de 820 entrevistes a pares i mares. En aquest reportatge ja  comencem 

a trobar uns resultats sorprenents, ja que el 90% dels entrevistats asseguraven haver 

estat presents a alguna d’aquestes situacions: insults de pares a jugadors, agressions 

verbals entre membres del públic, agressions verbals entre jugadors, agressions físiques 

entre membres del públic i agressions físiques entre els jugadors. Són resultats molt 

alarmants, ja que tant sols un 10% dels entrevistats havia pogut gaudir al llarg de la seva 

vida de partits sense cap tipus d’incidència. 

 

Un altre exemple, en aquest cas més recent va ser l’any passat, en el diari La 

Vanguardia
2
, quan en Pau Altur Pastor va realitzar una carta on feia una comparativa 

d’aquest tipus de situacions: 

 

“És lamentable presenciar com alguns pares sofreixen una metamorfosi, semblant a la 

del doctor Jekyll i el senyor Hyde, un cop comença el partit que els seus fills disputen.” 

 

Després de realitzar una primera aproximació al material escrit a través de la relació 

d’exemples anteriors,  procedirem a realitzar una cerca de matèria en formats visuals i 

sonors ja que són els que més ens interessen analitzar degut al elevat grau de similitud 

amb el que estem realitzant. 

 

D’una banda, en l’àmbit radiofònic cal destacar al 2011 un programa dedicat a Pares 

Hooligans que va realitzar el programa Matí a 4 bandes on s’analitzava aquest fet i 

s’entrevistava a dos àrbitres que realitzen la professió en categories infantils i diferents 

especialistes com per exemple un psicòleg i el president del Comitè d’Ètica Esportiva 

de la Federació Catalana de Futbol. 

 

                                                        
1 Reportatge realitzat per Eduardo Rodríguez Álvarez el 10-12-2011 al diari El País.  

2 Carta al director de La Vanguardia, feta per Pau Altur Pastor, i es va publicar el 31-01-2016. 
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Aquesta emissió realitzava una tertúlia amb àrbitres on repassaven les seves vivències 

més complexes i on, conjuntament amb un grup d’especialistes de diferents àrees, 

aportaven la seva opinió sobre aquesta problemàtica. El programa destinat a aquesta 

temàtica dura 23 minuts. 

 

D’altra banda, en l’àmbit dels documentals, el més destacat fins al moment ha estat el 

que va realitzar Foro Balono. Aquest reportatge parteix de la vivència d’un àrbitre 

durant un partit per tal d’introduir el tema i, a partir d’aquest, aporta diferents 

entrevistes en les quals es narren successos conflictius. En base a aquests testimonis, 

diversos especialistes comenten aquests fets protagonitzats pel públic de futbol 

formatiu. 

 

En determinats moments, sembla que pot adoptar un format semblant al nostre ja que 

també grava en diferents camps les reaccions dels pares i també s’alterna amb diferents 

entrevistes, però no és així. El tret diferencial és que, en el nostre cas, els nostres 

entrevistats són gent directament implicada en el problema i ells mateixos tenen a 

l’abast posar-hi solució. És a dir, no es tracta d’alts càrrecs o professions amb escassa 

incidència sobre la realitat, com és el cas dels testimonis de Foro Balono. 

 

Malgrat això, és un bon reportatge per tal de conscienciar la gent de successos d’àrbitres 

en primeres persones i el que aquets han sofert o han de viure a causa de persones amb 

escassa capacitat d’autocontrol, respecte i educació.  

 

Aquest material audiovisual va ser realitzat al 2014 i fins llavors no s’ha produït res més 

similar que abordi aquesta problemàtica. Sí, que s’han produït vídeos, spots i 

campanyes per part de la Federació Catalana de Futbol, però no un documental on és 

mostri de forma detallada aquests successos. És per aquest motiu que creiem convenient 

la producció de material audiovisual addicional que abordi els nous fets ocorreguts 

durant aquests anys. 

 

Com comentàvem anteriorment, els altres productes visuals més freqüents són els 

referents a campanyes que s’han produït en contra de la violència als estadis, 

impulsades per la Federació Catalana de Futbol. Podem citar com exemples: la 

campanya de Joc Net, la campanya d’antiviolència al futbol o la campanya Zero Insults 



  Pares Hooligans 
 

11 
 

a la grada. Aquestes han ocupat espai en informatius però en cap moment han estat 

peces d’una llarga duració mostrant la realitat que succeeix en molts camps durant el 

cap de setmana.  

 

2.3 Documentació i entrevistes 

 

Amb l’objectiu de fer un documental on expliquem els fets de forma detallada, cal 

realitzar una bona recerca i contrastar tota la informació per tal d’obtenir dades exactes i 

verídiques. 

 

Així doncs en la documentació han d’aparèixer totes aquelles informacions 

imprescindibles que voldrem plasmar en el documental i que ens serviran per informar a 

la gent de tot allò que volem. La primera recerca van ser totes les campanyes que la 

Federació Catalana de Futbol ha impulsat per tal d’eradicar la violència als estadis.  

Són les següents: 

 

Campanya Joc Net 

Al març del 2014 és va iniciar una de les primeres campanyes que realitzaria la 

Federació Catalana de Futbol durant els darrers anys sobre la protecció dels nens en el 

futbol i en les seves etapes formatives dins d’aquest esport. 

 

Aquesta campanya consistia en què capitans de tots dos equips abans d’iniciar el partit 

desplegaven una bandera cada un on es podia llegir en la part superior: “Respecteu la 

nostra il·lusió” i a la part inferior “Joc nét” . A banda dels jugadors i l’àrbitre, també 

sortien els tècnics dels respectius equips per tal de deixar clar visualment que tothom 

qui prenia part al partit estava d’acord amb que és dugués a terme d’una forma 

respectuosa i esportiva. 

 

Al conjunt arbitral també se li van facilitar uns decàlegs i uns cartells que s’havien de 

penjar per les instal·lacions del club on es promovia el bon ambient en els camps de 

futbol amb les següents afirmacions: 

-Animeu-nos. 

-Recordeu que el futbol només és un esport. 
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-Deixeu que sigui l’entrenador qui doni les instruccions, és ell qui dirigeix l’equip. 

-Respecteu les decisions de l’àrbitre. 

-Faltant el respecte a l’equip contrari també ens el falteu a nosaltres. 

-No ens alliçoneu sobre els errors que hem comès durant el partit. 

-Deixeu-nos gaudir del partit. 

-Juguem per divertir-nos, difícilment serem els propers cracks del futbol. 

-El futbol ens agrada no es traieu les ganes de practicar-lo. 

-Per un futbol millor practiquem Joc Net. 

-No ens avergonyiu i deixeu-nos gaudir del futbol. 

 

Campanya  Prou violència al futbol 

El 3 de setembre de 2015 la Federació Catalana de Futbol va promoure una nova 

campanya de respecte. En aquesta ocasió, contra la violència als camps de futbol.  

 

Aquesta campanya consistia en desplegar una pancarta, abans de la salutació inicial, en 

la qual es podia llegir “Prou violència al futbol”. La mostraven de forma conjunta els 

dos equips i l’àrbitre amb l’objectiu de transmetre unitat en aquesta reivindicació i 

intentar contagiar amb aquest missatge a totes les persones que es trobaven en el camp 

per tal de disputar un partit net i amb respecte. 

 

La diferència més gran que presenta respecte a altres campanyes ja realitzades com la 

de Joc Net, és que aquest cop no són els equips els encarregats de portar la bandera en 

cada partit sinó que ho són els àrbitres els responsables. L’objectiu és transmetre que 

ells també participen en aquesta iniciativa. 

 

Tot i l’element simbòlic de la bandera, la campanya va més enllà. En l’Assemblea que 

és va realitzar a la FCF va acordar per majoria absoluta la implantació d’un nou codi 

ètic federatiu on es fomentava el respecte entre totes aquelles persones relacionades 

amb les competicions federades, la disminució de la violència, actituds agressives o 

incíviques relacionades amb la pràctica esportiva. L’objectiu d’aquesta campanya 

tornava a ser l’emfatització del joc net i poder garantir el respecte. Així doncs, el que 

s’intentava per part de la federació catalana era la pràctica esportiva on hi siguin 

presents; l’ètica, els bons costums, els valors de respecte, compromís, lleialtat i 

objectivitat.  
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Campanya Zero Insults a la Grada 

Aquest ha estat el darrer moviment que ha realitzat la FCF. Va ser al gener del 2016 

quan va indicar als àrbitres que si sentien qualssevol insult o menyspreu cap a ells o cap 

als  jugadors des de la grada podia aturar el partit fins a tres vegades i ho havia de fer 

constar en acta. Si la situació no s’aturava o no disminuïa l’àrbitre tenia la potestat de 

suspendre el partit i enviar als dos equips caps als vestuaris. 

Tot i que sembla un fet que difícilment es produiria són molts els partits que han estat 

aturats a causa de pares que no s’han sabut controlar i una gran quantitat també han 

estat suspesos. 

 

Finalment, una altra campanya que esperen posar en funcionament la següent 

temporada fa referència a les xarxes socials. Els missatges o publicacions que siguin 

menyspreant qualssevol estament, persona, racistes, masclistes o que puguin ofendre a 

qualssevol persona relacionada amb el futbol pot ser fortament penalitzada per part de la 

Federació Catalana de Futbol. 

 

Un cop ens vam documentar sobre totes les campanyes realitzades vam seleccionar i ens 

vam informar dels successos violents més destacats al futbol formatiu que s’havien 

presenciat fins al moment. Aquets serien els seleccionats per exposar-los al llarg de tot 

el documental i tot i que vam trobar moltíssims incidents aquets són els que volem 

mostrar a causa de l’impacte que van tenir en el seu moment o el fet que són disputes 

molt recents: 

 

Incidents a Mallorca (19-03-2017) 

S’estava disputant un partit a Mallorca entre l'Alaró i el Collerense, en futbol formatiu, 

en aquest cas nens de 12 i 13 anys. Al camp es va produir una dura entrada, un fet 

detonant que va provocar que les dues aficions comencessin una batalla campal sobre el 

terreny de joc i on alguns dels nens es trobaven pel mig. L’àrbitre Jesús Alfonso al 

veure la magnitud del conflicte va decidir suspendre el partit una vegada arribada la 

força pública i l’intent de posar una mica d’ordre.  

 

Aquets incidents arribaven una setmana després que s’haguessin denunciat dues 

agressions més a les Illes: una a Llucmajor i l’altra a Eivissa. 
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Incidents a Las Palmas (14-01-2017) 

S’estava jugant un partit corresponent a la Divisió d’honor juvenil a Gran Canaria. El 

partit el disputaven el Guia y Mauricio M. contra la Union Deportiva Telde quan de 

sobte dos pares de cada equip van decidir solucionar les seves diferencies arribant a les 

mans, mentre el partit es jugava amb tota normalitat. 

 

Incidents Andorra  (25-32017) 

Una setmana després dels successos de Mallorca el futbol no s’aturava però la violència 

tampoc. Aquest cop era a Andorra que tot i ser el país veí gran part dels seus equips 

competeixen a la lliga catalana. El seu rival era el Prat i es tractava de la categoria 

juvenil. Un jugador visitant va ser expulsat i de camí als vestuaris es va encarar amb la 

grada a causa dels comentaris que aquesta propinava cap a ell. Lluny de calmar-se els 

ànims, tot va acabar amb una baralla entre jugadors i aficionats que es trobaven a 

l’estadi. 

 

Incidents Logronyo (8/9-4-2017) 

No ha passat ni un mes de la batalla entre pares a Mallorca quan succeeix el mateix 

entre pares del Valle de Ebro i el SD Logroñés en la fase d’ascens a Juvenil Nacional. 

Els fets van tenir lloc una vegada finalitzat el partit. Després d’un resultat de 3-1 un 

conjunt de pares i familiars van saltar al terreny de joc a recriminar la falta d’un jugador 

a un altre que minuts abans s’havia produït. El resultat va ser cops de puny, puntades i 

insults. Sens dubte, imatges lamentables al finalitzar el partit. 

 

Incidents a Saragossa (11-12-2016) 

Tot i ser un succés de l’any passat les imatges no deixen indiferent a ningú i van donar 

la volta al món. Era el minut 28 quan l’àrbitre va sancionar un dels equips amb un 

penal. Un dels jugadors perjudicats no va dubtar en córrer cap a l’àrbitre i propinar-li 

dos cops de puny, deixant-lo inconscient sobre la gespa. Aquest succés va tenir lloc a 

Saragossa mentre es disputava el partit entre el Miralbueno i el San Juan de Mozarrifar. 

 

Tot i que estem tractant successos d’arreu del territori també en tenim de molt presents, 

ja que el documental és gravat a Lleida també va bé recordar alguns dels successos que 

s’han produït. 
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Incidents a Vilanova de la Barca 7/01/2017 

Un àrbitre va acabar a l’hospital amb el nas trencat i un ull inflat a causa de l’agressió 

d’un dels jugadors mentre es disputava el partit entre l’Escola la Noguera i el C.D 

Cervera B.  Una decisió arbitral no va agradar a un jugador de l’equip visitant i no va 

dubtar en colpejar-lo amb el puny provocant-li fortes lesions. 

  

Incidents a Pardinyes 8/03/2016 

El partit de la categoria infantil entre el Pardinyes i l’AEM va acabar d’una manera 

lamentable. Un cop finalitzat el partit en 3-2 favorable a l’equip local una de les mares 

es va apropar a l’àrbitre i li va etzibar una bufetada. Durant el partit ja el va està 

increpant però no va ser fins al final que va decidir actuar mitjançant la força. Sens 

dubte uns actes molt desagradables. 

 

Així doncs, tot i que s’han produït molts més incidents en el nostre territori, el fet 

d’exemplificar aquets dos ens serveix per mostrar a l’espectador que en qualssevol 

camp inclús al del nostre fill es poden produir aquest tipus de fets i per tant cal anar 

molt en compte i intentar evitar-los. 

 

Tal i com indica el reglament de futbol. En l’apartat de deures i poders dels àrbitres hem 

decidit citar la següent informació de quan pot un àrbitre pot suspendre un partit o 

interrompre’l: 

- Interrompran, suspendran o finalitzaran un partit quan ho cregui oportú, en cas que es 

contravinguin les Regles de Joc. 

- Interrompran, suspendran o finalitzaran el partit por qualsevol interferència externa. 

- Actuaran conforme les indicacions dels seus àrbitres assistents en relació amb els 

incidents que no hagi pogut observar. 

- No permetrà que persones no autoritzades entrin al terreny de joc. 

 

Creiem que aquesta informació és important, ja que en cap moment s’especifica en 

quines situacions es pot procedir a fer-ho. És per aquest motiu que la Federació 

Catalana de Futbol realitza constantment noves campanyes per tal de ser més precisos 

amb aquest fet que sempre ha marcat el reglament. 
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Finalment, els camps també juguen un paper molt important. La normativa dels estadis 

de Primera Catalana obliga a àrbitres, funcionaris de l’equip i jugadors a tenir un accés 

privat a l’hora d’accedir al camp per tal d’evitar conflictes amb el públic present a les 

instal·lacions. 

 

2.4 Estructura del documental 

 

Un cop hem recollit tota la documentació necessària i hem realitzat les entrevistes als 

cinc protagonistes, ja podem procedir a realitzar la peça visual. Tota la informació 

seleccionada i la més rellevant s’anirà mostrant a l’espectador acompanyant-se de les 

imatges enregistrades els dies de gravació. 

 

Les entrevistes ens ajudaran a incloure tots aquells comentaris, experiències i opinions 

personals que els nostres entrevistats tinguin sobre el tema que en aquell moment 

estiguem tractant, és a dir, les entrevistes s’utilitzaran al llarg del documental i aniran 

apareixent com a recursos. 

 

La durada del documental serà de 20 minuts aproximadament. Creiem que és el temps 

ideal per tal de plasmar d’una forma ràpida i directa tot allò que desitgem. El 

documental serà acompanyat de subtítols en castellà. Així doncs, totes les persones 

d’Espanya podran entendre el missatge i d’aquesta manera també podrà visualitzar el 

documental més públic d’arreu del territori. 
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3. Pla de producció 

3.1 Preproducció 

 

En aquest període de temps cal planificar i deixar totes les coses a punt per tal de més 

tard poder procedir a l’enregistrament. És el moment d’analitzar tot el mercat televisiu, 

contactar amb entrevistats, buscar localitzacions, organitzar el nostre equip tant l’humà 

com el tècnic i ocupar-nos de tots els temes legislatius per poder més endavant gravar. 

 

3.1.1 Calendari del treball 

 

És imprescindible en qualsevol projecte audiovisual, tenir una bona planificació per tal 

de lliurar a temps el documental i anar progressivament complint tots els requisits. Cal 

tenir molt en compte diferents factors a l’hora de gravar que no dependran de nosaltres: 

el clima, la disponibilitat dels entrevistats i horaris de partits. 

 

Per tant, és necessari estudiar bé les possibilitats i realitzar una bona organització 

perquè el temps i el pressupost quadrin i puguem presentar un projecte viable i 

professional. 

 

Així doncs, aquí hi ha un breu resum dels trets més destacats del calendari. En l’apartat 

d’annexes apareixen tots els conceptes molt més detallats amb els dies i horaris de tots 

els esdeveniments que cal realitzar: 

  Mesos 2016/2017 

Presentació idea Novembre 

Documentació Febrer-Març 

Contactar amb els entrevistats Abril 

Calcular el pressupost Març 

Enregistrar imatges  Abril-Maig 

Enregistrar entrevistes Abril-Maig 

Transcripció entrevistes Abril-Maig 

Realització del guió tècnic Maig 

Muntatge Maig 
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Presentació Juny 

 

 

3.1.2 Audiència 

 

El documental està realitzat per tal que tot tipus de públic pugui visionar-lo. Encara que 

tracti el futbol com a esport protagonista, aquest és un fet que succeeix en moltes altres 

disciplines esportives amb nois de la mateixa edat, però el futbol al ser l’esport més 

practicat en el nostre país i amb més ressò tant en l’àmbit nacional com internacional fa 

que trobem  moltes més notícies que en altres àmbits. 

 

Des dels més petits fins als més grans poden visualitzar el documental, ja que en 

aquesta problemàtica tothom és partícip i adopta un paper. A tots els teleespectadors els 

permetrà veure una realitat en la qual moltes persones estan immerses i un fet que poden 

presenciar en qualsevol moment si decideixen anar a una instal·lació esportiva.  

 

És important no acotar el target ja que en un camp de futbol es reuneixen persones de 

totes les edats i per tant és necessari conscienciar a tothom que això que estem vivint és 

un fet que no només afecta un públic determinat, sinó que tothom, tot i no prendre part 

activa del conflicte, pot estar immers en un problema d’aquestes característiques.  

 

Pel que respecta a la Federació Catalana de Futbol, és un bon projecte perquè té com a 

objectiu intentar conscienciar encara més, a banda de les campanyes que realitzen,  de la 

gravetat de situacions que es produeixen durant els caps de setmana als estadis de futbol 

i que contaminen el nostre esport. 

 

Envers als pares ja que és una bona forma de veure’s-hi reflectits i convidar a realitzar 

un anàlisi més reflexiu. El fet de visualitzar algunes situacions que els hi resulten 

familiars (o inclús n’han estat protagonistes) des de casa a través d’un documental i no 

des del terreny de joc, aportarà aquesta distància necessària per dedicar-hi uns minuts de 

reflexió. 
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Envers als nens, ja que al documental poden veure exemples d’episodis de violència i, 

en cas de presenciar-ne algun, tindran la capacitat de demanar al seus pares un canvi 

d’actitud. És necessari garantir-los que puguin gaudir de la seva passió en un ambient 

sà. 

 

L’objectiu principal és causar a l’audiència un fort impacte sobre el que s’explica al 

documental i les experiències d’algun dels seus protagonistes. D’aquesta manera 

crearem consciència social i un canvi d’actitud envers a la pràctica esportiva dels nens. 

 

3.1.3 Graella televisiva 

 

Després d’analitzar diferents cadenes de televisió, crec que el millor lloc on reproduir el 

meu documental seria en un programa com l’Esport Club. L’Esport Club és un magazín 

informatiu d’esports que s’emet al canal Esport 3 cada setmana de dilluns a diumenge 

de 20.00 a 21.00 h.  

 

La idea seria començar el programa mostrant el documental per a posterior realitzar un 

debat amb diferents especialistes i on la gent des de casa seva també pogués participar 

mitjançant les xarxes socials. Crec que aquest és un fet vital, ja que el tema tractat al 

documental dóna molta diversitat d’opinions i interessa molt obtenir un feedback dels 

vertaders protagonistes. 

 

La durada íntegra del programa seria destinada al tema “Pares Hooligans”. Es tractaria 

d’un  programa especial on prèviament  s’hauria fet el respectiu avís per xarxes socials i 

per la mateixa cadena. 

 

Així doncs, seguint una mica el que comentàvem abans, l’Esport Club com es mostra en 

aquesta graella extreta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals engloba 

públics de totes les edats, per tant ens interessa el seu programa. 
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Imatge extreta de la CCMA  

 

El públic més fidel al programa és el comprès entre els 25 i els 64 anys, justament les 

edats des que aproximadament et comences a plantejar ser pare, fins quan el teu fill ja és 

major d’edat. Per tant engloba sobretot el target que ens interessa més directament. 

 

 

Imatge extreta de la CCMA  

 

Encara que Esport 3 no tingui una audiència excessivament alta, comparada amb per 

exemple la cadena principal, TV3, creiem que fen una bona propaganda podem atreure 

més gent el dia del programa, ja que es tracta d’un tema molt present aquests darrers 

anys. A més, cada cap de setmana apareixen notícies relacionades amb el nostre 

documental. 

 

A més a més, l’Esport Club és el programa més visualitzat de la cadena Esport 3, tant 

els dies entre setmana com el cap de setmana. Així doncs, realitzant una bona 

propaganda del documental creiem que la recepció d’aquest per part de la gent pot ser 

molt satisfactòria. 

 

Una altra cadena que podria estar interessada en el nostre documental com a segona 

opció seria la competència d’Esport 3, Teledeporte. Tot i ser un documental en català, hi 
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haurà subtítols en castellà per tal d’atreure més públic al nostre producte. Per tant, 

aquesta cadena també podria ser una opció interessant ja que també gira entorn de 

qualsevol tipus d’esport. 

 

Teledeporte no és una cadena amb excessiva audiència, tot i que si és realitzés una bona 

campanya del producte, podríem acaparar l’atenció de més teleespectadors. En la 

gràfica mostrada a continuació podem observar la dinàmica que porten les dues cadenes 

en un temps determinat comprès entre el diumenge 26 de febrer fins al diumenge 19 de 

març de 2017. 

 

 

Imatge extreta de la CCMA  

 

Esport 3 i Teledeporte mostren uns resultats força semblants tot i que la cadena catalana 

té un lleuger avantatge sobre la seva competència. Això pot ser un fet important a l’hora 

d’acabar de decidir en quina cadena s’oferirà finalment el producte. 
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3.1.4 Equip de treball 

 

En el moment d’elaborar el grup de treball, cal tenir molt clar que s’ha de fer amb el 

mínim pressupost possible i tenint en compte que no es tracta d’una superproducció, és 

a dir,  ajustant al màxim el personal i, si s’escau, assignar vàries funcions a una mateixa 

persona (sempre i quan sigui de la seva especialitat) amb la finalitat d’aconseguir 

presentar un projecte viable. 

 

Aquests seran els càrrecs i les funcions que realitzarà cada un d’ells per tal d’una 

correcta realització del documental: 

 

Director: en aquesta figura recauran totes les decisions que s’hagin de prendre al llarg 

del documental. És l’encarregat de desenvolupar la idea global del projecte i coordinar 

tot el seu equip. 

 

Director de producció: és l’encarregat de planificar i organitzar tot el projecte per tal 

que les dates quadrin. També s’ocuparà de contactar amb totes les persones que s’hagin 

d’entrevistar i coordinar tot el seu equip per tal que no hi hagi retards. Buscar 

patrocinadors o col·laboradors i encarregar-se de tots els temes legislatius així com que 

a la resta de membres del grup tinguin tots els temes pressupostaris correctes (dietes, 

allotjaments, si s’escau, mitjans de transport, etc.). 

 

Tècnic d’il·luminació: tot i que moltes de les escenes seran gravades a l’exterior n’hi 

ha alguna d’interior. Per tant és important tenir un especialista per tal de corregir 

possibles errors o treure el major profit de la llum que hi hagi en aquell moment. 

 

Tècnic de so: l’encarregat de controlar el so de totes les gravacions, ja sigui en una 

entrevista o en una gravació amb so ambient. La seva funció també serà escollir el tipus 

de micròfon per gravar depenent de les característiques de l’escena que s’enregistri en 

aquell moment. 

 

Director de fotografia: escull totes les localitzacions en les quals és gravarà part del 

documental sempre atenent-se a les exigències del guió o bé del director sobre el 
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requisits que vol plasmar en el documental. En aquest projecte el director de fotografia 

també se’n encarregarà de ser operador de càmera per tal que hi hagi un total de dos. 

 

Operador de càmera: l’encarregat d’enregistrar les imatges per tal que després el 

muntador les pugui editar. 

 

Muntador (Realitzador): la seva funció serà muntar el documental a partir de les 

imatges prèviament enregistrades per les dues càmeres i les consignes donades pel 

director. 

 

Community Manager: Aquesta serà la figura encarregada de portar a terme tot els 

temes relacionats amb la publicitat del nostre producte a les xarxes socials i via el canal 

a través del qual reproduirem el documental. Serà contractat una setmana abans de 

l’emissió i destinarà quatre hores diàries. 

 

3.1.5 Equip tècnic 

 

En aquest cas, al no tenir pressupost, vam haver de gravar el teaser intentant utilitzar tot 

allò que es trobava al nostre abast o dins dels nostres recursos. Vam aconseguir una 

càmera Olympus E-M10II OM-D i una Panasonic AVCCAM que són les dues càmeres 

que ens han permès poder enregistrar totes les imatges. 

 

Una vegada obtingudes les imatges, l’edició es va realitzar mitjançant el Adobre 

premiere Pro Cs6. Evidentment, hem pogut produir aquesta peça amb el material 

esmentat però a l’hora de realitzar el rodatge del documental caldria llogar tot el 

material que apareix en l’apartat de pressupost amb l’objectiu de realitzar una peça 

visual i sonora més professional. 

 

3.1.6 Il·luminació 

 

Els partits de futbol es juguen a l’aire lliure i les entrevistes que volem realitzar (a 

excepció d’una) també es rodaran aprofitant la llum natural. Un gran percentatge del 

documental serà gravat als exteriors, ja que ens interessa el que succeeix en els camps i 
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tot el tema relacionat amb els aficionats, els jugadors, els nens i els àrbitres mentre 

practiquen l’esport. 

 

Així doncs, en aquest àmbit podem estalviar bastant pressupost en material. No obstant 

això, sí que necessitaríem un tècnic per tal de corregir els possibles problemes que 

poden aparèixer. Caldrà anar amb compte amb la predicció meteorològica per tal 

d’intentar no planificar els dies de gravació amb mala climatologia i reservar alguns 

dies per si hi ha algun imprevist. 

 

3.1.7 Localitzacions 

 

En el nostre cas, les localitzacions escollides són instal·lacions ubicades a la província 

de Lleida. Els motius de l’elecció d’aquestes localitzacions són: per una banda, la 

disponibilitat i accessibilitat d’aquestes (cada cap de setmana hi ha partits i no tenen cap 

problema en ser enregistrats). I d’altra banda, per la poca distància entre elles fet que 

provoca un estalvi en el pressupost del projecte.  

 

Al ser instal·lacions amb varis camps on es juguen partits de forma simultània permet 

poder enregistrar més partits diferents, per tant més reaccions de la grada i també mes 

varietat visual per l’espectador a diferència que si només gravéssim un únic partit. 

La relació de localitzacions triades és la següent: 

 

Camp de Futbol Municipal Recasens 

Imatge extreta de la web Futbol Base Català 
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L’estadi Recasens ha estat escollit perquè és una infraestructura que s’ha remodelat fa 

molt poc. La idea de tenir un camp annex només utilitzat per jugar a futbol 7 és ideal 

per tal d’enregistrar les primeres imatges del documental on és mostra un camp 

completament buit amb la seva graderia i les seves banquetes. Cal recordar que la 

majoria de camps on es practica el futbol 7 són aprofitant l’horitzontalitat dels camps de 

futbol 11. Així doncs, el fet de tenir un camp de futbol 7 habilitat amb aquestes 

característiques és un fet que cal aprofitar. 

 

 

Camp Municipal del Torrefarrera 

 

Són unes instal·lacions noves que és situen a 7 km de Lleida. El considerem un lloc 

molt adient per enregistrar part del documental, ja que està format per diversos camps 

de futbol. La Federació Catalana de Futbol hi ha destinat molt recursos perquè és on 

imparteix les classes de formació d’àrbitres i entrenadors. 

 

Imatge extreta de la web Futbol Base Català 
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Camp U.E. Bordeta 

 

El camp de la Bordeta és un estadi de barri, on l’afició acostuma a recolzar molt els seus 

jugadors. Per tant és un bon lloc on poder enregistrar. Una de les entrevistes és farà en 

aquest camp, a l’àrbitre Jordi Sitjà i Martín. L’elecció d’aquest camp és molt senzilla i 

es que aquí va ser on el nostre protagonista va decidir suspendre el primer partit a 

Lleida per insults en la categoria aleví. Així doncs, és un bon lloc per a que puguem 

observar la seva actitud i vivència en un lloc no massa agradable per a ell. 

 

Camp Ramon Farrús 

 

Imatge extreta de la web de l’Ajuntament de Lleida 

Imatge extreta d'internet  
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L’estadi Ramón Farrús és el feu de l’Atlètic Segre. L’entrevista a l’entrenador Eufemio 

Garcia Rodríguez es realitzarà en aquest camp ja que ell és entrenador d’aquest club. 

Per tant coneix bé les instal·lacions i és tracta d’un dels estadis pioners de Lleida a 

causa de les altes categories que juguen els seus equips i la gran quantitat de jugadors 

que formen part d’aquest club. 

 

Camp Gardeny 

 

 

Imatge extreta de la web de l’Ajuntament de Lleida 

 

En aquest camp juguen varis equips de la ciutat però el seu club és la U.E Gardeny. Un 

equip molt humil en un dels barris amb més poc recursos de la ciutat. El sentiment 

d’unitat del barri és trasllada als partits i a la seva apassionada afició. Per tant és un bon 

lloc on enregistrar part del nostre documental i captar imatges interessants. 

 

Camp U.E Balafia 

És un club que guarda moltes similituds amb el comentat anteriorment. Pares i mares 

que emplenen les grades del seu estadi perquè el seu equip, el rival i tothom present al 

camp senti el caliu i la pressió dels seus seguidors. 

 



  Pares Hooligans 
 

28 
 

 

Imatge extreta de la web Futbol Base Català 

 

Camp Fondarella 

 

Imatge d'elaboració pròpia  

 

Situat a uns 26 km de Lleida vam decidir escollir aquesta ubicació per tenir un recurs 

totalment diferent als que teníem de partits de ciutat. D’aquesta manera també tenim la 

visió i la forma de viure els partits en un camp de poble i com la seva gent viu i veu el 

futbol d’una forma diferent.  

 

Les instal·lacions de la FCF a Lleida  

En aquest lloc és on es portarà a terme l’entrevista al delegat Xavi Pérez Colom. 

Aquesta entrevista és realitzarà al seu despatx ja que m’interessa mostrar el símbol 

d’autoritat i jerarquia que té un membre de la FCF respecte als seus treballadors com 
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aquest cas poden ser els àrbitres. Les persones entrevistades són situades a la seva zona 

de treball i on prenen les decisions, en aquest cas: àrbitre, entrenador, jugador i pare 

hooligan al camp i delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres al despatx. 

 

3.1.8 Protagonistes 

 

Xavier Pérez Colom  

En Xavi Pérez, porta 20 anys vinculat amb el 

Comitè Tècnic d’Àrbitres. Va exercir la professió 

d’àrbitre i els darrers 6 anys actua com a delegat 

de la institució. La seva tasca és dirigir el comitè 

de Lleida i intentar buscar solucions a tots els 

problemes que es puguin produir en qualsevol 

partit de la província. Així com, formar i 

coordinar tots els àrbitres.  

Durant aquets anys ha viscut moltíssimes 

situacions i experiències, sobretot en temes de 

violència als camps de futbol. Per tant, és una 

persona que ens pot aportar detalls i fets molt interessants per aprofundir en el tema que 

estem tractant. 

 

Jordi Sitja Martín  

En Jordi és un noi de 20 anys que cursa la carrera de Magisteri a la UDL. Des de fa 

quatre anys que compagina la tasca d’àrbitre amb els estudis i actualment exerceix la 

professió fins la categoria 3a catalana. 

De ben segur que com a record amarg el nostre 

protagonista té el que va viure l’any passat quan es 

va veure obligat a aturar un partit de futbol formatiu 

a causa dels insults provinents de la grada cap als 

jugadors i cap a la seva persona. Tot i realitzar tots 

els protocols contra la violència no va ser suficient 

perquè els pares no deixessin d’increpar els nens que 

estaven jugant. 

 

Imatge d'elaboració pròpia  

Imatge d'elaboració pròpia  
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Finalment va haver de suspendre el partit i d’aquesta manera convertir-se en el primer 

àrbitre a aplicar la campanya “Zero insults a la grada” a Lleida. Fet que mai abans 

s’havia produït a la província. 

 

Eufemio Garcia Rodríguez 

L’Eufemio Garcia Rodríguez té 36 anys i aquesta 

darrera temporada ha aconseguit pujar el juvenil 

de l’Atlètic Segre de divisió i l’any que ve jugarà 

a la categoria Nacional. Amb ell repassarem tota 

la seva trajectòria com a entrenador ja que ha 

portat la majoria de categories existents.  

Analitzarem els successos que ha viscut com a 

entrenador relacionats amb la violència als camps 

de futbol i com intenta ell portar les relacions amb 

els pares de l’equip.  

 

Un altre fet rellevant és què ell coneix de primera mà els successos que es van produir al 

camp de l’Andorra (ja que juguen a la mateixa categoria). En quest cas, pares i jugadors 

van protagonitzar una baralla durant el partit de futbol. 

 

Armand Cusiné González  

L’Armand Cusiné González té 15 anys i 

actualment juga al cadet del Fondarella, un poble 

situat al costat de Mollerussa. El nostre jugador 

practica el seu esport a la Segona Divisió de 

Lleida i tot i ser la categoria més baixa també ha 

viscut moments en què l’àrbitre va haver d’aturar 

el partit diverses vegades com a conseqüència de 

provocacions i faltes de respecte per part de la 

grada. 

 

 

Imatge d'elaboració pròpia  

Imatge d'elaboració pròpia  
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Amb aquest jugador podrem analitzar el seu punt de vista quan es produeixen successos 

d’aquest tipus i adonar-nos de les desagradables sensacions que tenen els protagonistes 

quan acostumen a succeir aquest tipus de fets.  

 

Jordi Martínez Borrell 

En Jordi Martínez acostuma a anar cada cap de 

setmana a veure el seu fill al partit que juga. Ell 

mateix reconeix que li demana al màxim al seu 

fill però que és troba lluny de ser un pare 

hooligan i arribar a les mans amb d’altres 

aficionats. El que està clar és que les imatges 

enregistrades parlen per si soles i tranquil a 

l’hora de veure el partit no hi està pas.  

La seva visió ens permetrà entendre la forma 

que tenen els pares de veure el seu fill a l’hora 

de jugar i perquè adopten moltes vegades aquesta actitud més radical i a qui atribueixen 

part de la culpa de tots els successos violents del futbol formatiu. 

 

3.1.9 Cessió de drets 

 

Per tal de poder enregistrar tots els entrevistats cal tenir la seva cessió de drets. Per tant, 

hauran d’omplir un document i autoritzar el fet que siguin gravats sense cap tipus de 

problema. El fet de realitzar una entrevista a un nen menor d’edat provoca que també 

necessitem el consentiment del seu pare, mare o tutor legal. És per aquest motiu que cal 

ser molt estricte en la gestió i obtenció d’aquesta part de la documentació. 

 

Tots els documents que fan referència a la sessió de drets es poden trobar a l’apartat 

d’annexos amb les seves respectives observacions. Els documents utilitzats són els 

facilitats per la Universitat Autònoma de Barcelona, exceptuant el de l’autorització dels 

pares, que ha estat elaborat de forma pròpia per tal que no es pogués generar cap mal 

entès, entre la família i el nostre projecte. 

 

Imatge d'elaboració pròpia  
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3.2 Producció 

 

És moment d’enregistrar tot allò que hem planificat anteriorment. Per fer això, contem 

amb l’ajuda dels guions. D’una banda, el literari, on apareixerà tot aquell text que 

explica el nostre narrador de forma sonora. D’altra banda, el tècnic. On apareixen totes 

les indicacions i pautes tant a nivell visual, sonor com d’enregistrament amb la finalitat 

d’obtenir el producte desitjat. 

 

S’ha realitzat els dos tipus de guions tant pel documental com pel teaser. Així doncs els 

quatre guions realitzats els trobarem a l’apartat d’annexes degut a la seva extensió. 

 

3.2.1 Teaser 

 

En aquest cas hem decidit realitzar un teaser del nostre documental. Creiem que és una 

molt bona eina per generar intriga  a l’espectador i més tard animar-lo a veure el nostre 

projecte. En aquest intentem plasmar les contradiccions que es produeixen entre els 

protagonistes d’una forma breu i clara.  

 

El fet de barrejar successos amb l’opinió dels entrevistats aporta ritme a la peça 

audiovisual i acaba deixant algunes incògnites interessants per tota aquella gent que les 

vulgui resoldre més endavant visualitzant el nostre documental.  

 

El teaser té una durada de 4 minuts 55 segons i és pot visualitzar a través d’aquest 

enllaç: https://vimeo.com/219817297 

 

3.2.2 Documental 

 

El documental tindrà una durada de 20 minuts. Aquest és el temps ideal per tal de captar 

l’atenció de l’espectador durant el màxim de temps possible. El ritme dinàmic i les 

constants intervencions dels entrevistats, així com l’explicació d’incidències recents i 

fets que han succeït molt a prop de casa nostra, doten d’interès al documental per la 

majoria de gent que practica qualsevol esport.  

 

https://vimeo.com/219817297
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3.3 Postproducció 

 

Un cop totes les imatges han estat ben enregistrades i ja no falta gravar res més. Ja 

podem procedir a l’edició del documental i el teaser. En aquest cas ho he realitzat des 

del meu ordenador i amb el programa Adobre premiere Pro Cs6. 

 

En el cas que es portés a terme el projecte del meu documental aquest es faria en una 

sala d’edició professional i per un muntador especialitzat. Per tant, el producte 

disposaria d’un acabat d’una qualitat superior ja que les eines de les que disposa són 

d’una qualitat tècnica molt més elevada de les que gaudeixo jo, en aquest cas. 
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4. Finançament i comercialització 

 

Un cop tenim la peça editada cal pensar de quina forma volem finançar el nostre 

projecte i al mateix temps quines estratègies hi ha per tal de difondre al màxim el nostre 

producte, escollint les millors opcions de comerç que ens ofereix la nostra societat en 

l’àmbit audiovisual. 

 

Així doncs, cal moure’s i buscar patrocinadors i col·laboradors que puguin estar 

interessants en ajudar-nos de qualsevol manera en el nostre projecte. És important 

també que cada cop més gent conegui el nostre documental i per això és molt important 

el boca a boca, la presentació a festivals del nostre projecte i la difusió en les 

plataformes d’internet més conegudes avui en dia. 

 

4.1 Patrocinadors i col·laboradors 

 

En aquest apartat farem un breu llistat sobre institucions o plataformes que podrien estar 

interessades en patrocinar-nos. Explicarem quines són les raons per les quals poden 

participar amb nosaltres, ja que al cap i a la fi totes tenen algun patró en comú en tot el 

que s’explica al llarg del documental. 

 

La Federació Catalana de Futbol (FCF) 

És la institució per excel·lència del futbol a Catalunya. En el documental són un dels 

protagonistes, ja que hi apareixen membres, la figura del col·lectiu arbitral i dels 

entrenadors i tot els problemes que es troben en casos de violència en l’esport. Així 

doncs, són els primers interessats en mostrar aquesta realitat que es plasma al 

documental per tal d’eradicar la violència als camps, en especial als partits de futbol 

formatiu. 

 

Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) 

Tot i ser un estament que depèn de la Federació Catalana de Futbol creiem que el fet de 

recolzar la figura arbitral i mostrar el seu funcionament així com els seus projectes 

futurs i potenciar el clima d’antiviolència als camps són uns bons motius per rebre algun 

ajut per part seva a l’hora de la comercialització del nostre producte. 
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Diputació de Lleida / Ajuntament de Lleida 

Al ser un documental gravat a Lleida on es mostra la ciutat, els estadis i algunes 

infraestructures podríem rebre suport per part d’aquestes institucions, ja que d’alguna 

forma estem mostrant llocs de la província. A més a més, estem tractant un tema que 

pot afavorir la convivència entre totes les persones de la ciutat als camps de futbol. 

 

Generalitat de Catalunya 

Al ser una ciutat catalana on es grava el documental i s’emet amb llengua catalana com 

a opció principal a Esport 3 creiem que la Generalitat pot estar interessada en ajudar-

nos. El fet de potenciar un producte audiovisual català i contra la violència al futbol els 

hi pot interessar. 

 

Clubs de futbol 

Al llarg del documental apareixen molts equips de futbol. En algunes seqüències es 

graven les seves instal·lacions, camps i equips. Per tant, qualsevol equip que aparegui 

pot col·laborar amb nosaltres. També, equips que no apareguin però recolzin el 

documental i el fet d’anar contra la violència als camps, seran ben rebuts. 

 

El fet de col·laborar en el nostre projecte implicarà tenir uns privilegis, avantatges o 

obsequis respecte tots aquells que no ho vulguin fer. Una relació d’aquests incentius, a 

títol d’exemple, és al següent: 

 Aparició en l’apartat d’agraïments. 

 Si la explotació es realitza en una sala, s’adjudicaran dues invitacions per entitat. 

 Un cd on hi haurà el documental. 

 Invitació a la presentació que es realitzarà un cop s’hagi emès el documental per 

televisió per tal de tornar-lo a visualitzar amb tots els participants. Es reservarà 

una sala i es realitzarà un càtering per tal de passar una estona agradable amb 

tota la gent que hi ha col·laborat. 
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4.2 Festivals  

 

Per tal d’obtenir el màxim reconeixement a nivell nacional i internacional una bona 

estratègia de difusió seria presentar el nostre documental a festivals que es realitzen al 

nostre país. D’aquesta manera, donaríem a conèixer encara més el nostre producte. Així 

doncs, tot just comentarem alguns dels festivals més destacats on es podria presentar el 

nostre treball: 

 

Offside Fest: Aquest any realitzarà la seva quarta edició a Barcelona, concretament al 

Cinema Maldà. Durant les dates del 16 al 26 de març es reproduiran els millors 

documentals futbolístics d’arreu del món. És un dels festivals més importants del món 

en l’àmbit del futbol on s’hi presenten aquest any grans produccions com: la història de 

la Juventus, la revolució del futbol islandès i  la vida de Zlatan Ibrahimovic. 

 

DOCUMENTAMADRID: L’ajuntament de Madrid convoca per 14è any aquest 

esdeveniment. Del 4 al 14 de maig es podran presenciar tant llargmetratges, 

curtmetratges i documentals. La idea és participar-hi per mostrar el nostre producte a la 

gent i perquè no, intentar aconseguir algun premi. 

 

BCN Sports Film: Es tracta d’un altre festival que es realitza a Barcelona. Del 8 al 12 

de maig es projectaran documentals, curtmetratges, peces d’animació i pel·lícules de 

temàtica esportiva. La ciutat comtal  serà  la seu d’aquesta vuitena edició. Així doncs, el 

fet de ser un dels festivals amb accés gratuït per part del públic, ens interessa molt que 

contra més gent pugui veure el nostre documental millor. És un esdeveniment a tenir 

molt en compte per presentar el nostre projecte l’any vinent. 

 

Cine y deporte: No és tracta d’un festival sinó d’una pàgina web molt interessant on 

s’analitzen pel·lícules i documentals esportius. Tot i no ser un festival, internet també és 

una molt bona eina per fer arribar el nostre producte a un ampli públic. Així doncs, el 

fet de presentar el nostre treball i poder ser penjat a aquesta popular pàgina web ens 

permetria un pas molt important en la nostra difusió. 
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4.3 Altres plataformes 

 

Tot i que el documental, com hem explicat anteriorment, serà presentat en diferents 

festivals amb l’objectiu de publicitar-se, no descartem realitzar-ne una promoció a 

través de les xarxes socials. Es crearia una pàgina web, així com també un compte a 

facebook, instagram, youtube i twitter per donar publicitat el dia que s’emetés el 

programa i, si s’escau, posteriorment, penjar-lo a les xarxes.  

 

Creiem que tot això encara potenciaria més el nostre producte i ens permetria fer molta 

més publicitat a cost 0. L’avantatge de poder utilitzar aquestes xarxes socials és la seva 

gratuïtat i el fet de poder connectar-nos amb qualsevol usuari d’arreu del món. 

 

Així doncs, tal i com s’ha analitzat al llarg del documental, els passos a seguir serien els 

següents: en primer lloc l’emissió per una cadena de televisió, a poder ser Esport 3 o en 

el cas que no fos possible, hi ha d’altres opcions com Teledeporte. Un cop visionat a la 

televisió, seria presentat als diferents festivals esmentats, per tal d’intentar aconseguir 

més reconeixement social i econòmic, en el cas de ser guardonat.  

 

Finalment, la seva difusió es podria realitzar també a través de les xarxes socials, un cop 

s’haguessin realitzat tots els passos previs. D’aquesta manera podríem arribar al màxim 

públic possible i acabar essent un documental visionat per un ampli nombre 

d’espectadors. 
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5. Conclusions 

 

Un cop finalitzat el treball, així com les seves respectives entrevistes, hem arribat a un 

seguit de conclusions força significatives per tal de saber quina és la situació actual de 

la problemàtica de la violència en el futbol formatiu. 

 

D’una banda, aquesta violència sempre ha estat present. No és cert que aquesta els 

darrers anys hagi augmentat significativament com indica Xavier Pérez Colom però sí 

que existeix una causa que ho justifica: la tecnologia està present a tots els àmbits i és 

més fàcil poder estar al corrent, de forma instantània, de tot allò que està succeint al 

nostre voltant. 

 

Els pares són els principals causants dels problemes. Després d’analitzar els darrers 

incidents i realitzar les entrevistes, podem afirmar com plantejàvem en la hipòtesis 

inicial, que els pares són els que més condicionen i més propicien  que els partits puguin 

acabar d’una forma violenta. 

 

Des del punt de vista de molts implicats, tindria una fàcil solució i consistiria en la 

suspensió del partit per part de l’àrbitre davant de qualsevol indici que pogués acabar en 

un fet violent. Tot i que aquesta mesura és la prescrita per les noves campanyes, a la 

pràctica no és tan fàcil portar-la a terme degut a la manca de recolzament per part del 

Comitè Tècnic d’Àrbitres. En cas de suspendre un partit, els mal de caps que pot 

produir a l’hora de reprendre el partit un altre dia, el ressò mediàtic de la notícia i la 

imatge que  es mostraria als mitjans de comunicació sobre l’àrbitre, fan que l’àrbitre es 

qüestioni molt seriosament l’aplicació d’aquesta mesura. 

 

Una de les hipòtesis inicials formulades era que creia fermament que davant la violència 

al futbol no hi havia solució. És a dir, que la intervenció de determinats factors feia 

possible trobar-hi una solució i poder aplicar-la. En referència a aquest aspecte, he 

quedat gratament sorprès ja que alguns dels entrevistats han aportat solucions força 

interessants. En el cas de l’àrbitre i el jugador,  aquests són partidaris de realitzar 

campanyes internes dins un mateix club recolzant àrbitres i jugadors i, si s’escau, 

prohibir l’entrada a pares reincidents en camps ballats. A més a més, durant la entrevista 
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amb el Comitè Tècnic d’Àrbitres em van transmetre una sensació de treball constant en 

campanyes proposades fins al moment i en futures, que es materialitzaran properament. 

 

Abans del projecte havia identificat dos grups d’opinió força diferenciada per enfocar 

les entrevistes. D’una banda, àrbitre i delegat del CTA, considerava que tenien una visió 

similar dels fets, és a dir, m’esperava respostes força semblants o amb el mateix tarannà 

de resposta, oferint futur esperançador.  

 

D’altra banda, jugador, entrenador i pare m’esperava que fossin l’altre grup. Això no ha 

estat així, ja que entre membres de la Federació en alguns moments s’han contradit. Un 

exemple d’aquest fet és a l’hora de donar recolzament davant de la suspensió d’un 

partit. L’àrbitre es sentia indefens i difícilment ho tornaria a fer  a causa de l’escassa 

ajuda que va rebre per part del CTA tot i que el delegat afirma que sempre recolzen i 

protegeixen al 100% aquest tipus d’incidències. Entrenador i pare donat que tenen més 

experiència, coincideixen en l’actitud. I, finalment, el nen, a causa de la seva joventut, 

innocència o desig de canviar les coses, trenca una mica l’estereotip plantejat al principi 

del projecte quan afirmava que la seva actitud seria que no hi hauria canvis. 

 

Aquestes últimes afirmacions no deixen de ser molt subjectives, ja que cada persona 

actua i és diferent. Per tant, és difícil generalitzar cada col·lectiu considerant només 

l’opinió d’una persona. En aquest cas, però, s’han extret aquestes conclusions referents 

als protagonistes que nosaltres hem tingut la sort d’entrevistar. 
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8. Annexos  

 

En aquest apartat adjuntarem els següents documents amb l’ordre que els enumerem: 

 

 Pressupost del material. 

 Pressupost de les dietes. 

 Pressupost del transport. 

 Pressupost dels salaris. 

 Guió literari i guió tècnic del teaser. 

 Guió literari i guió tècnic del documental. 

 Transcripció d’entrevistes. 

 Pla de rodatge (calendari) 

 Cessió de drets. 
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MATERIAL 

 

DIES PREU UNITATS TOTAL 

Panasonic  AG-HPX250 P2HD 

Inclou (Càmera de vídeo, motxilla de transport, 2 bateries, adaptador per 

targetes micro P2 i SDHC, targeta de micro P2 32GB, micròfon de canó, 

carregador, alimentador, cables de connexió i manual. 

 

7 DIES 

 

 

331,50 € 

 

2 UNITATS 

331,50X2= 663 EUROS 

 

633 € 

 

Micròfon de mà Sennheiser MD 46 

Inclou: Micròfon MD46, antivent, dau publicitari, caixa de protecció amb 

funda i manual. 

 

 

7 DIES 

 

39 €  

 

1 UNITAT 

 

 

39 € 

 

Micròfon de corbata 

Inclou: Micròfon de petaca, cable, funda i manual. 

 

 

7 DIES 

 

58,50 € 

 

1 UNITAT 

 

 

58,50 € 

 

Kit 2 panels focos LED 600 bicolor 3200K-5400K100 W 5200 K 

Inclou: 2 panels Led 600 bicolor, 2 trípodes, 2x4 aletes, cables 

d’alimentació, filtres difusors i d’ajust de temperatura de color, maleta de 

transport. 

 

 

4 DIES 

 

 

87,50 €  

 

 

1 KIT 

 

87,50 € 

 

Trípode E-Image 717D  

Inclou: triangle estabilitzador intermedi. 

 

7 DIES  

 

58,50 € 

 

2 UNITATS 

58,50X2= 117 EUROS 

 

 

117 € 

 

Targeta memòria micro sdhc 32 GB Philips (amb Iva inclòs) 

 

 

 

 

17,25 € 

 

2 UNITATS 

17,25X2= 31,5 

 

34,5 € 

 

Altres (possible necessitat de piles o algun accessori més) 

 

 

 

20 € 

 

 

 

20 € 
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El preu ha estat extret de la següent pàgina web que seria on llogaríem tot el material necessari: http://www.avisualpro.es/  

 

 

 

 

 

Assegurança de material: En el cas del material llogat, hem de pagar 

una assegurança per possibles imprevistos. Excepte en el cas de les 

targetes que serien comprades a l’Abacus. 

Assegurança càmera per 7 dies: 19,89 euros. (19,89x2) 

Assegurança micròfon de mà per 7 dies: 2,34 euros. 

Assegurança micròfon de corbata per 7 dies: 3,51 euros. 

Assegurança kit 2 panels de focus Led per 4 dies: 5,25 euros. 

Assegurança trípode E-image: 3,51 euros. (3,51x2) 

 

 

 

 

 

 

Total assegurança 

càmeres: 39,78 euros 

Total assegurança 

micròfon de mà: 2,34 

euros. 

Total assegurança 

micròfon de corbata: 

3,71 euros. 

Total assegurança kit 2 

panels: 5,25 euros. 

Total assegurança 

trípode: 7,02 euros. 

TOTAL= 58,1 EUROS 

 

 

58, 10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 1.047,6 Euros sense IVA. 

IVA 21%-  220 

1.267,60 euros amb IVA. 

La fiança que dipositarem serà de 200 

euros. Que seran retornats en cas de que 

no hi hagués cap mal ús del material. 

 

http://www.avisualpro.es/categoria-producto/tripodes/?product_view=lis
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DIETES DIES DIETES TOTAL OBSERVACIONS 

Director 9 dies.  Dos d’aquests seran 

destinats a imprevistos, en cas que 

se’n produeixin. 

 

12,85 € 115,65 € 

 

Els dies que té dietes el director: 

ABRIL: 28, 29 I 30. 

MAIG: 1, 5, 6, 7, 13 I 14. 

El 13 i 14 són els dies reservats per si hi ha algun 

imprevist. 

Director de producció 9 dies.   Dos d’aquests seran 

destinats a imprevistos, en cas que 

se’n produeixin. 

12,85 € 115,65 € 

 

Els dies que té dietes el director de producció: 

ABRIL: 28, 29 I 30. 

MAIG: 1, 5, 6, 7, 13 I 14. 

El 13 i 14 són els dies reservats per si hi ha algun 

imprevist. 

 

 

Tècnic d’il·luminació 

 

 

9 dies.  Dos d’aquests seran 

destinats a imprevistos, en cas que 

se’n produeixin. 

12,85 € 115,65 € 

 

Els dies que té dietes el tècnic d’il·luminació: 

ABRIL: 28, 29 I 30. 

MAIG: 1, 5, 6, 7, 13 I 14. 

El 13 i 14 són els dies reservats per si hi ha algun 

imprevist. 

 

 

Tècnic de so  

9 dies.  Dos d’aquests seran 

destinats a imprevistos, en cas que 

se’n produeixin. 

 

 

12,85 € 

 

115,65 € Els dies que té dietes el tècnic de so: 

ABRIL: 28, 29 I 30. 

MAIG: 1, 5, 6, 7, 13 I 14.  

El 13 i 14 són els dies reservats per si hi ha algun 

imprevist. 

 

 

Director de fotografia  

 

12 dies. Al realitzar la tasca 

d’operador i director té més dies 

de treball. Tot i això n’hi ha dos 

d’aquets que són variables per si 

12,85 € 

 

154, 20 € 

 

Els dies que té dietes el director de fotografia: 

ABRIL: 21, 22, 23, 28, 29 I 30. 

MAIG: 1, 5, 6, 7, 13 I 14. 

El 13 i 14 són els dies reservats per si hi ha algun 
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s’ha de tornar a gravar a causa 

d’algun imprevist. 

  

imprevist. 

 

 

Operador de càmera  

9 dies.  Dos d’aquests seran 

destinats a imprevistos, en cas que 

se’n produeixin. 

 

12,85 € 

 

115, 65 € 

 

-Els dies que té dietes l’operador de càmera. 

ABRIL: 28, 29 I 30. 

MAIG: 1, 5, 6, 7, 13 I 14. 

-El 13 i 14 són els dies reservats per si hi ha algun 

imprevist. 

 

 

Muntador  

 

 

 

  

 

No participa en els rodatges. Treballaria del 16 de maig 

al 19 i en el seu horari tindria temps de fer els àpats a 

casa. 

 

Community Manager    No participa en els rodatges. Treballaria del 18 de maig 

al 25 i en el seu horari tindria temps de fer els àpats a 

casa. 

 

 

 

 

 

 

  

-És comptabilitzen les dietes que afecten a dies de 

rodatge o a dies en què s’ha de treballar durant tot el dia 

amb la resta de l’equip en gravacions. La resta de dies 

no es comptabilitzen, ja que poden i tenen temps  dinar a 

casa. 

-El 13 i 14 són els dies reservats per si hi ha algun 

imprevist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

732,45 € 

+ 50 € = 

782,45 € 
 

L’iva ja està inclòs en cada una de les dietes. Tot i això 

li sumem 50 euros per possibles “despeses de butxaca”. 
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TRANSPORT DIES PREU TOTAL OBSERVACIONS 

Opel Vivaro o similar 

(Peugeot Expert o  

Citroen Jumpy). 

Inclou: 

Canvis de reserva i 

cancel·lació. 

200 kilòmetres inclosos 

(100km/ dia; 

€0,23/Kilòmetres 

addicionals) 

Cobertura i danys i 

robatori. 

Assegurança de danys 

contra tercers. 

 

9 dies.  

 

35,26 per dia. 317,34 € Els dies que és necessitaria segur 

la furgoneta són els següents: 

ABRIL: 28, 29 i 30. 

MAIG: 1, 5, 6 i 7. 

Els dies 13 i 14 seria en cas que 

anteriorment hagués sorgit algun 

imprevist. L’IVA està inclòs en 

el preu. 

 

Gasolina 

La furgoneta consumeix 

0,23 euros per cada 

kilòmetre. 

 

9 dies per la ciutat de 

Lleida. 

6 viatges Barcelona-Lleida 

o Lleida-Barcelona 

20 km x 0,23= 4,6 

Cada dia gastaríem 4,6 

km en la ciutat. 

 

132 km de Lleida a 

Barcelona x 0,23= 

30,36 € cada viatge. 

 

 

4,6km/dia x 9 dies = 

41,40 € els 9 dies. 

 

 

30,36€/casa viatge x 6 

viatges= 182,16 €. 

 

TOTAL= 41,40 + 

182,16 = 223,56 €. 

Un dia per la ciutat de Lleida 

anant a visitar camps i realitzant 

les entrevistes aproximadament 

seria uns 25 km per dia. 

Hem de tenir en compte que la 

furgoneta i el material es lloguen 

a Barcelona. Degut a aquest 

motiu es faran 6 possibles 

viatges. 4 de segurs i 2 en el cas 

de que s’hagués de tornar a 

gravar a causa d’algun 

imprevist.  

En principi tots els components 
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El preu ha estat extret de la següent companyia que seria on llogaríem el vehicle: https://www.sixt.es/  

 

 

 

 

 

 

 

 

que treballaran amb el director 

són de Lleida. En el cas que 

algun fos de Barcelona baixaria 

amb la furgoneta, estalvien 

despeses de transport. 

 

 

   

 

El lloguer de la 

furgoneta (317,34 

euros) + les despeses en 

gasolina (223,56 euros) 

equivalen a un total de 

540,90 en termes de 

transport. 

 

https://www.sixt.es/php/reservation/offerconfig
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CÀRREC PRESSUPOST  DIES PERSONE

S                        

TOTAL 

Director 844,66 x setmana 

2.216,47 x mes  

4 mesos  8.865,88€ 

Director de producció (1 

setmana abans de començar 

a gravar) 

562,80 x setmana 

1934,61 x mes 

37 dies 1 2.497,41€ 

Tècnic d’il·luminació 378,30 x setmana 7 dies 1 378,30 € 

Tècnic de so 419,30 x setmana 7 dies 1 419,39€ 

Director de fotografia i 

operador de càmera 

419,30 x setmana + 95,04 

euros del salari d’operador de 

càmera. 

(Aplicar 30%) 

10 dies 

Al fer 10 dies el seu salari de director és 

de 599. I el 30% d’operador per 3 dies és 

de 40,68 euros. 

1 514,34€ 

Operador de càmera  316,81 x setmana 7 dies 1 357,80€ 

Muntador  419,30 x setmana 7 dies 1 419,30€ 

Community Manager 362,50 x setmana 7 dies  1 362,50€ 

     

  TOTAL EUROS 13.814,92€ 

Els salaris han estat extrets del BOE (Boletín Oficial del Estado) i van ser publicats el dilluns 24 d’abril de 2017.
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Guió literari i guió tècnic del teaser 

 

Potser la millor manera de jugar un partit de futbol formatiu és fer-ho en un camp 

completament buit, on tant sols jugadors, entrenadors i àrbitres poguessin realitzar la 

seva tasca de forma tranquil·la i concentrada, lluny de la pressió i els crits dels pares. 

 

A Catalunya més de 100.000 nens juguen a futbol. Els estadis s’omplen cada cap de 

setmana per gaudir de jornades plenes d’aquesta activitat. Des de ben petits fins a gent 

gran animen i gaudeixen d’aquest meravellós esport. Però, què passa quan aquest no és 

el protagonista? 

 

(Imatges de successos extrets d’Internet) 

 

A Pares Hooligans tindrem la sort de conèixer tots els punts de vista i d’aquesta manera 

podrem fer una radiografia de com es troba avui en dia el futbol formatiu. Aquets són 

els nostres protagonistes. 

 

(Presentació dels entrevistats mitjançant una imatge i text) 

 

Tot i les últimes campanyes proposades per la Federació Catalana de Futbol, en què un 

àrbitre pot arribar a suspendre un partit per insults a la grada, i les iniciatives d’algunes 

equips penjant aquest tipus de cartell a les seves instal·lacions fomentant el Joc Nét i les 

bons hàbits, podem concloure que segueix havent un alt índex de violència en partits 

d’aquestes característiques. Però aquesta violència s’ha vist incrementada en els darrers 

anys? 

 

(Extracte entrevista delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“Les incidències potser són les mateixes que hi havien abans i potser sí que hem notat 

un increment a les incidències en futbol base, sobretot pels pares”. 

 

El que està clar és que les imatges que fan vertader ressò són les de pares barallant-se 

entre ells o contra els jugadors. Ells són els vertaders culpables dels incidents als 

camps?  
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(Extracte entrevista entrenador) 

“Sí perquè si els pares comencen a cridar i insular. Això repercuteix als jugadors perquè 

també comencen a posar-se nerviosos. I sí, jo penso que sí que repercuteix, sí”.   

 

(Extracte entrevista delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“99% els pares”.  

 

(Extracte entrevista àrbitre) 

“En futbol formatiu i sobretot en futbol 7 infantil i cadets 100%, 100%”. 

 

(Extracte entrevista jugador) 

“Jo penso que sí. Sobretot als jugadors i als entrenadors”.  

 

(Extracte entrevista pare hooligan) 

“Home n’hi ha alguns que deunidó, n’hi ha alguns que deunidó. Penso que  no és el meu 

cas però n’hi ha alguns que noi, depèn a quins camps anem...” 

 

(Extracte entrevista entrenador) 

“Els pares mai m’han condicionat, mai. És una cosa que la tinc molt clara. Els pares a 

mi mai em condicionaran. Ja et dic, no hi tinc relació. Intento no tenir-hi  relació”. 

  

(Extracte entrevista delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“Realment penso que tots els pares creiem que tenim Messis, que tots han d’arribar a 

Primera Divisió i no som conscients de lo que el crio fa o ve a entrenar i el que realment 

ve és a entrenar i passar-ho bé.” 

 

(Extracte entrevista pare hooligan) 

“Onze en té. I home, a veure, maneres en té el que passa és que li falta una mica de sang  

a vegades. Per això em fa emprenyar, perquè li falta sang. Amb una mica més de ganes, 

jo penso que sí que hi pot arribar”. 

 

Per tant. Són efectives les campanyes de la Federació i estan involucrats contra aquests 

fets?  
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(Extracte entrevista delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“Sí, jo crec que sí.” 

 

(Extracte entrevista entrenador) 

“Mai serà suficient, mai”.  

 

(Extracte entrevista àrbitre) 

“Personalment crec que és una molt bona campanya, però no és suficient”. 

 

(Extracte entrevista entrenador) 

“Home penso que esta bé, penso que esta bé. Que és un esport en el qual de vegades 

t’escalfes, sí. Però al final és futbol”. 

“Home, jo sóc dels que animo però alguna vegada potser sí que l’apreto una miqueteta 

perquè bé, li falta una mica de sang. Més que res perquè espavili però pressió... 

pressió... tampoc no diria pressió, jo”. 

 

(Extracte entrevista delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“Bueno, els fets més desagradables que m’he trobat és quan agredeixen a un àrbitre”. 

 

(Extracte entrevista entrenador) 

“Només una aquí a casa amb els pares del Sabadell que va ser pares contra els nostres 

jugadors”.  

 

(Extracte entrevista pare hooligan) 

"Home un parell de cops hem estat a punt de tenir-la grossa."  

 

(Extracte entrevista àrbitre) 

"No tenia ni cap ni peus. Pares i mares insultant... Jo em sentia malament. Tot molt 

desagradable. 

 

(Extracte entrevista pare hooligan) 

Has estat algun cop a punt d’agredir a un àrbitre, jugador o entrenador? 

“Sí, he de ser sincer. Sí. Algun àrbitre m’ha tret de polleguera”. 
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(Extracte entrevista delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

-Quan un àrbitre decideix suspendre un partit per insults a la grada. Té tot el suport per 

part del Comitè encara que tu no hagis estat allà? 

“Sí, sí i tant”.  

 

(Extracte entrevista àrbitre) 

“Doncs que en aquest cas el Comitè no va fer res, no va parlar, ni va deixar parlar. 

Aleshores em vaig sentir com que no estava protegit. Al fi i al cap nosaltres som els fills 

del Comitè d’Àrbitres”. 

“Després de tot el que vaig viure, em costaria molt suspendre un altre partit per insults a 

la grada. L’aturaria una o dos vegades però suspendre, després de la repercussió que va 

tenir i després del recolzament que vaig tenir, no el tornaria a suspendre”. 

 

(Extracte de l’entrevista al delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“La solució que té és continuar treballant dia a dia”.  

 

(Extracte entrevista entrenador) 

“No hi ha solució”. 

 

(Extracte entrevista 

“Home, jo crec que sí que hi ha una solució”. 

 

(Extracte entrevista jugador) 

Jo crec que sí.  

 

(Extracte entrevista a pare hooligan) 

Home, jo crec que no. 
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SEC. PLA CARACTERÍSTIQUES 

DEL PLA I IMATGE 

DURA-

CIÓ 

INDICACIÓ 

TÈCNICA 

SO OBSERVACIONS 

1 Pla general Es mostra, mitjançant una 

panoràmica, un terreny de joc 

buit. 

5” Panoràmica 

horitzontal 

d’esquerra a dreta. 

So ambient + Veu en off + 

Música de tranquil·litat 

(fade in) 

“Potser la millor ....futbol 

formatiu” 

M’interessa captar 

l’atenció d’un camp 

totalment buit quan estem 

acostumats a tot el 

contrari. 

2 Pla general  És mostra un camp. En 

primer pla el pal i en segon 

pla la grada buida. 

2” Imatge estàtica. So ambient +Veu en off + 

Música tranquil·litat 

“Un camp completament 

buit” 

M’interessa captar 

l’atenció d’una grada buida 

quan acostuma a estar 

plena.. 

3 Pla general  Apareix una porteria vista de 

perfil 

2” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off + 

Música tranquil·litat 

“On tan sols jugadors” 

M’interessa remarcar 

visualment el lloc més 

important d’un camp de 

futbol, totalment solitari. 

4 Pla general 

 

Es veuen les dues banquetes 

buides. 

2” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off + 

Música tranquil·litat 

“Entrenadors” 

Remarcar la banqueta 

buida on no hi ha ningú 

que estigui donant ordres. 

5 Pla general  Es veu en primer pla la xarxa 

de la porteria movent-se pel 

vent i en segon pla la graderia 

buida. 

3” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off  + 

Música tranquil·litat 

“àrbitres” 

Altre cop una imatge sense 

gent quan hauria d’estar tot 

ple. 

6 Pla general  Ara tan sols apareix la 

graderia sense cap altre 

element davant i de frontal. 

2” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off + 

Música tranquil·litat 

“poguessin 

realitzar...tranquil·la i 

concentrada” 

La graderia en primer pla 

totalment buida per 

impactar l’espectador. 

7 Pla detall de 

les cadires de 

la graderia 

Es mostra pla detall de les 

cadires de la graderia fent una 

breu panoràmica horitzontal. 

2” Panoràmica 

horitzontal 

d’esquerra a dreta. 

So ambient + Veu en off + 

Música tranquil·litat (fade 

out) 

Detall de les cadires per 

mostrar on, en principi, es 

situen els pares hooligans. 



  Pares Hooligans 
 

55 
 

 “lluny de la pressió i els 

crits dels pares” 

 

8 

 

Pla detall 

 

És veu pla detall d’una pilota 

i com es xutada en un partit 

per, posteriorment, seguir 

amb la jugada. 

 

7” 

 

Imatge en 

moviment 

depenent del joc. 

 

So ambient + Veu en off + 

Música Seven Nation Army 

(fade in)  

A Catalunya més de 

100.000...activitat” 

 

Si parlem dels 

protagonistes, els nens, 

mostrem un partit on 

juguen ells. 

9 Pla general  Un conjunt d’aficionats 

equipats amb banderes i 

bufandes celebren el gol del 

seu equip. 

3” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off + 

Música Seven Nation Army 

“Des de ben petits...esport” 

Hi ha pares que gaudeixen 

amb els seus nens i omplen 

els estadis. 

10 Pla general  Un conjunt d’aficionats 

celebren un gol. La imatge es 

captada de la seva esquena. 

5” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off + 

Música Seven Natio Army 

(fade out) 

“Però que passa quan aquest 

no és el protagonista? 

 

Més imatges d’aquest tipus 

de pares. 

11   Esdeveniment extret 

d’Internet, succeït a Mallorca 

4” Imatges en 

moviment. 

So del vídeo + Música de 

tristor (fade in) 

Successos que han passat 

en partits de nens. Intento 

buscar la similitud amb les 

anteriors imatges de 

hooligans professionals. 

12  Esdeveniment extret 

d’Internet, succeït a Andorra. 

6” Imatges en 

moviment. 

So del vídeo + Música de 

tristor. 

Més successos per fer la 

comparativa. 

13  Esdeveniment extret 

d’internet, succeït a 

Saragossa. 

5” Imatges en 

moviment. 

So del vídeo + Música de 

tristor. 

Més successos per fer la 

comparativa. 

14  Esdeveniment extret 

d’Internet, succeït a 

5” Imatges en 

moviment. 

So del vídeo+ Música de 

tristor (fade out)(fos a 

Més successos per fer la 

comparativa. 
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Logronyo. negre) 

15 Pla general  Afició celebrant un gol. 6” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off 

“A Pares Hooligas...de com” 

Mostrem accions de 

diferents partits de futbol 

formatiu. 

16 Pla general Afició atenta darrere la 

porteria en una jugada. 

4”” No hi ha 

moviment 

Música+ Veu en off  

“es troba...protagonistes” 

 

Mostrem accions de 

diferents partits de futbol 

formatiu. 

17 Pla mig curt Delegat Comitè Tècnic 

d’Àrbitres.  

3” No hi ha 

moviment 

Música (Live is life, 

Opus)(fade in) 

Presentació dels 

protagonistes. 

18 Pla mig curt Entrenador 3” No hi ha 

moviment 

Música (Live is life, Opus) Presentació dels 

protagonistes. 

19 Pla mig curt Àrbitre 3’ No hi ha 

moviment 

Música (Live is life, Opus) Presentació dels 

protagonistes. 

20 Pla mig curt Jugador 3” No hi ha 

moviment 

Música (Live is life, Opus) Presentació dels 

protagonistes. 

21 Pla mig curt Pare hooligan 3” No hi ha 

moviment 

Música (Live is life, Opus) Presentació dels 

protagonistes 

22 Pla general Zoom in un cop estan 

col·locats els jugadors i 

comencen a donar-se les 

mans. 

5” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Tot i les últimes...en què” 

Imatges que fan referència 

a les campanyes. 

23 Pla general Jugadors saludant-se amb 

l’àrbitre. 

3” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“un àrbitre...i les iniciatives” 

Imatges que fan referència 

a les campanyes. 

24 Pla general Equip tot unit abans de 

començar el partit. 

2” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música 

“d’alguns equips” 

Imatges de fair-play i bons 

hàbits. 

25 Pla general Cartell on es mostra 

campanya impulsada pels 

clubs. 

9” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“penjant aquest...d’aquestes 

Exemplificar les 

campanyes que poden 

realitzar els clubs. 
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característiques” 

26 Pla general Grup de pares mirant un 

partit. 

3” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Però...darrers anys? 

Tornem a mostrar els 

causants del conflicte. 

27 Pla mig curt Extret entrevista al delegat 

del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 

12” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Com deia abans...pares 

Explicació de la  pregunta 

realitzada. 

28 Pla general Pares en un camp animant 3” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“El que està...vertader” 

Al tornar a parlar dels 

pares mostrem imatges 

seves. 

29 Pla general Pares celebrant un gol. 3” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“ressò...entre ells” 

Al tornar a parlar dels 

pares mostrem imatges 

seves. 

30 Pla general Pares celebrant un gol a la 

graderia. 

3” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“o contra...als camps? 

Al tornar a parlar dels 

pares mostrem imatges 

seves. 

31 Pla mig curt Extret entrevista entrenador. 10” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Sí...repercuteix, sí” 

Opinió dels protagonistes 

del documental. 

32 Pla mig curt Extret entrevista al delegat 

del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 

3” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“99% els pares” 

Opinió dels protagonistes 

del documental. 

33 Pla mig curt Extret entrevista àrbitre. 4” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“En futbol...100%” 

Opinió dels protagonistes 

del documental. 

34 Pla mig curt Extret entrevista jugador 4” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Jo penso que 

sí...entrenadors” 

Opinió dels protagonistes 

del documental. 

35 Pla mig curt Extret entrevista pare. 9” No hi ha So ambient + Veu en off + Opinió dels protagonistes 
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Hooligan. Durant l’explicació 

es mostren imatges del pare 

com el que diu no té res a 

veure amb el que ell fa als 

camps. 

moviment Música (Live is life, Opus) 

“N’ hi ha alguns...camps 

anem”. 

del documental. 

36 Pla mig curt Extret entrevista entrenador. 9” No hi ha 

moviment. 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Els pares mai...relació” 

Opinió dels protagonistes 

del documental. 

37 Pla mig curt Extret entrevista al delegat 

del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 

9” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Pels pares...per formar-se” 

Opinió dels protagonistes 

del documental. 

38 Pla mig curt Extret entrevista pare 

hooligan. 

9” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Onze en té...pot arribar” 

Opinió dels protagonistes 

del documental. 

39 Pla general L’àrbitre enregistrat en un 

partit. 

6” Hi ha moviment 

depenen dels seus 

moviments. 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Per tant...contra la 

violència” 

Imatges de l’àrbitre, ja que 

parlem d’anar contra la 

violència. 

40 Pla mig curt Extret entrevista al delegat 

del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 

2” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Sí, jo crec que sí.” 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 

41 Pla mig curt Extret entrevista entrenador. 2” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Mai seran suficients, mai” 

 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 

42 Pla mig curt Extret entrevista àrbitre. 4” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Personalment...suficient” 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 

43 Pla mig curt Extret entrevista pare. 

Hooligan. Durant l’explicació 

15” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 
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es mostren imatges del pare 

com el que diu no té res a 

veure amb el que ell fa als 

camps 

“Penso que...no diria pressió 

jo” 

44 Pla mig curt Extret entrevista al delegat 

del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 

5” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Els fets...a un àrbitre” 

Situacions desagradables 

de cada professió. 

45 Pla mig curt Extret entrevista entrenador. 6” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Només...jugadors nostres 

Situacions desagradables 

de cada professió. 

46 Pla mig curt Extret entrevista pare. 

Hooligan. 

4” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Home...grossa.” 

Situacions desagradables 

de cada professió. 

47 Pla mig curt Extret entrevista àrbitre. 5” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Ni cap ni 

peus...desagradable” 

Situacions desagradables 

de cada professió. 

48 Pla mig curt Extret entrevista pare. 

Hooligan. 

10” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Has estat...polleguera.” 

Situacions desagradables 

de cada professió. 

49 Pla mig curt Extret entrevista al delegat 

del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 

8” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Quan un àrbitre...i tant” 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 

50 Pla mig curt Extret entrevista àrbitre. 28” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“En aquest cas... 

recolzament” 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 

51 Pla mig curt Extret entrevista al delegat 

del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 

4” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“La solució...dia a dia” 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 
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52 Pla mig curt Extret entrevista entrenador. 2” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“No hi ha solució” 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 

53 Pla mig curt Extret entrevista àrbitre. 2” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Jo crec que sí que té una 

solució” 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 

54 Pla mig curt Extret entrevista a jugador, 2” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus) 

“Jo crec que sí” 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 

55 Pla mig curt Extret entrevista a pare 

hooligan. 

1” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, Opus)  

“Home jo penso que no” 

Contraposem les opinions 

dels protagonistes. 

56 Pla general  Pare d’esquenes mirant un 

partit de futbol i apareix el 

títol del documental. 

3” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off + 

Música (Live is life, 

Opus)(fos a negre) 

Apareixerà el títol en una 

imatge que concorda amb 

ell a la perfecció. 

57  Crèdits i agraïments. 6” No hi ha 

moviment 

Música. (Live is life, Opus)  

 

 Les músiques romandran en 2P un cop els protagonistes parlin i el narrador. Així com també el so ambient. 

 Totes les transicions seran per tall menys quan surt indicat per fer un fos a negre. 
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Guió literari i guió tècnic del documental 

 

Potser la millor manera de jugar un partit de futbol formatiu és fer-ho en un camp 

completament buit, on tant sols jugadors, entrenadors i àrbitres poguessin realitzar la 

seva tasca de forma tranquil·la i concentrada, lluny de la pressió i els crits dels pares. 

A Catalunya més de 100.000 nens juguen a futbol. Els estadis s’omplen cada cap de 

setmana per gaudir de jornades plenes d’aquesta activitat. Des de ben petits fins a gent 

gran animen i gaudeixen d’aquest meravellós esport. Però, què passa quan aquest no és 

el protagonista? Des de fa anys existeix la figura dels Pares Hooligans. Progenitors dels 

nens que juguen i, a banda d’animar, es dediquen a increpar o insultar àrbitres, 

entrenadors,  jugadors de l’equip rival o aficionats. El més greu de tot això és que 

aquets fets es produeixen al futbol formatiu on juguen nens de 5 a 18 anys. 

La definició d’aquests tipus de pares és senzilla. Hooligans, prové de l’Anglès. Va ser 

una paraula utilitzada al 1898 per anomenar un conjunt de persones radicals que animen 

els seus equips sense límits. L’etiqueta sembla exagerada, però no ho és, en cap cas. 

(Imatges de successos) 

Quan es produeixen aquestes esgarrifoses imatges en futbol formatiu hi ha uns clars 

perjudicats, els nens. Tot i això, ens interessa conèixer totes les parts implicades i és per 

aquest motiu que hem buscat cinc punts de vista diferents.  

 

Un membre de la FCF 

Fragment extret de l’entrevista a l’entrenador: “Em dic Xavier Pérez Colom i fa sis anys 

que sóc el responsable del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Lleida”. 

Amb en Xavi Pérez repassarem com actua el Comitè quan hi ha violència als camps. 

Quines sancions hi ha? Quines són les solucions o les campanyes que s’estan estudiant 

per aplicar en un futur?.  

 

L’entrenador 

Fragment extret de l’entrevista a l’entrenador: “Em dic Eufemio Garcia Rodríguez i sóc 

l’entrenador del Juvenil Nacional de l’Atlètic Segre”.   

L’Eufemio ens explicarà les seves vivències, la gestió que realitzaria ell en cas de tenir 

un pare hooligan a l’equip i les sancions que exerciria a jugadors del seu equip si 

actuessin de forma violenta. Amb ell analitzarem també fets violents que han succeït 

recentment a la seva lliga. 
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L’àrbitre 

Fragment obtingut de l’entrevista: “Em dic Jordi Sitjà Martín i vaig ser el primer àrbitre 

de Lleida en suspendre un partit de futbol formatiu per insults a la grada”. 

La figura del jutge dins el camp és fonamental per analitzar detalladament els conflictes 

amb els quals han de conviure.  

Contem amb la vivència d’un àrbitre que ha hagut de suspendre un partit aleví a causa 

d’insults per part de pares. Què va sentir? Com va gestionar les seves emocions? Contra 

qui es va haver d’enfrontar? Es va sentir recolzat per part del Comitè Tècnic d’Àrbitres?  

 

Un pare catalogat com a hooligan 

Fragment extret de l’entrevista: “Em dic Jordi Martínez Borrell i sóc pare d’un jugador 

d’onze anys”. 

No pot  faltar el punt de vista d’un pare amb comportaments catalogats d’aquest tipus. 

Exercint una pressió desmesurada des de la grada i coaccionat constantment als 

membres de l’equip mentre realitzen la seva tasca.   

 

Un nen jugador de futbol 

Fragment obtingut de l’entrevista: “Em dic Armand Cusiné González i jugo al cadet del 

Fondarella”. 

 

Finalment, l’opinió d’un nen serà la que ens farà reflexionar sobre tots aquests 

esdeveniments que s’estan produint en la nostra societat i que cada cap de setmana són 

presents a la majoria camps de futbol. 

 

La Federació Catalana de Futbol fa anys que treballa per evitar la violència als estadis, 

però se n’ha produït un increment durant els últims anys? 

 

(Extret entrevista al delegat del Comitè Tècnic d’àrbitres)  

“Les incidències potser són les mateixes que hi havien abans encara que potser sí que 

hem notat un increment a les incidències en futbol base, sobretot les causades pels 

pares. 

 

Així doncs, els culpables són els pares? 
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(Extracte entrevista entrenador) 

“Sí perquè si els pares comencen a cridar i insultar. Això repercuteix als jugadors 

perquè també comencen a posar-se nerviosos. I sí, jo penso que sí que repercuteix, sí”.   

 

(Extracte entrevista delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“99% els pares”.  

 

(Extracte entrevista àrbitre) 

“En futbol formatiu i sobretot en futbol 7 infantil i cadets 100%, 100%”. 

 

(Extracte entrevista jugador) 

“Jo penso que sí. Sobretot als jugadors i als entrenadors”.  

 

(Extracte entrevista pare hooligan) 

“Home n’hi ha alguns que deunidó, n’hi ha alguns que deunidó. Penso que  no és el meu 

cas però n’hi ha alguns que noi, depèn a quins camps anem...” 

 

 Per aquest motiu han realitzat diferents campanyes per tal d’intentar eradicar aquest 

tipus de conductes. Una de les més importants va començar al 2014. S’anomenava Joc 

Net i consistia en què els capitans d’ambdós equips, abans d’iniciar el partit, 

desplegaven una pancarta cada un en la qual es podia llegir: “Respecteu la nostra 

il·lusió”. A més a més, els tècnics també sortien amb els jugadors per tal de formar part 

d’aquesta proposta. 

 

A més, els àrbitres abans de començar el partit, facilitaven uns decàlegs i uns cartells 

que s’havien de penjar a les instal·lacions per fomentar l’harmonia entre els aficionats 

dels equips. 

 

Un any després, la Federació Catalana de Futbol va decidir fer un altre pas endavant a 

través d’una nova campanya anomenada “Prou violència a la grada”. Era una campanya 

molt similar a la de Joc Net.  Consistia en sortir al camp desplegant una pancarta en la 

qual es podia llegir: “Prou violència al futbol”. La diferència més gran respecte a la 

primera era que, en aquest cas, només hi havia aquesta pancarta i era desplegada per 
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l’àrbitre amb l’ajuda dels capitans i dels tècnics d’ambdós equips. Un cop mostrada, es 

realitzaven les salutacions entre els dos conjunts. 

 

Finalment, el 2016 és va donar un altre pas important cap a la consecució de l’objectiu. 

Es va atorgar potestat als àrbitres per aturar el partit si escoltaven insults a la grada fins 

a tres cops. Llavors podien procedir a suspendre el partit. La idea és que el pare que 

estigui tenint una actitud incívica s’avergonyeixi quan el partit s’aturi per culpa seva.  

Cal recordar que, tal i com indica el reglament, els àrbitres fins a dia d’avui tenen els 

següents poders: 

- Interrompran, suspendran o finalitzaran un partit quan ho cregui oportú, en cas que es 

contravinguin les Regles de Joc. 

- Interrompran, suspendran o finalitzaran el partit por qualsevol interferència externa. 

- Actuaran conforme les indicacions dels seus àrbitres assistents en relació amb els 

incidents que no hagi pogut observar. 

- No permetrà que persones no autoritzades entrin al terreny de joc. 

 

Així doncs, el reglament contempla l’opció d’aturar un partit, des de fa anys, per 

diferents motius però no acaba de concretar específicament en quines situacions. És per 

aquest motiu que les diferents federacions porten a terme aquest tipus d’accions més 

especifiques. L’objectiu és penalitzar i intentar controlar les situacions desagradables 

que es produeixen als terrenys de joc.  

 

La Federació, any rere any, treballa intentant buscar noves iniciatives que aportin 

solucions a tot aquest conflicte. 

Hi ha una altra campanya que entrarà en vigor la propera temporada. Encara no és 

oficial però va relacionada amb les xarxes socials. Inclús la Federació vol sancionar 

tothom que sigui o utilitzi temes masclistes, racistes o insults a través de xarxes socials. 

 

Però fins a dia d’avui les campanyes són suficients? 

 

(Extret entrevista al delegat del Comitè Tècnic d’àrbitres)  

“Sí, jo crec que sí. El que sí que estem observant és què la gent està més conscienciada 

de la violència en els camps de futbol”. 
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(Extret entrevista entrenador) 

“Mai serà suficient. Mai, perquè la gent que juga a futbol ho porta a dins. El jugador 

quan perd genera un sentiment de ràbia i frustració. Sempre passarà.” 

 

(Extret entrevista àrbitre) 

“Personalment crec que és una molt bona campanya, però no és suficient.” 

 

(Extret entrevista jugador) 

“Jo crec que s’hauria de fer alguna cosa, ja que per molt que facin, la violència es 

continuarà produint.” 

 

(Extret entrevista pare hooligan) 

“Home, penso que està bé. Que la gent es conscienciï de venir als camps  a veure futbol. 

Que és al que venen. A veure futbol. Sí que és cert que es tracta d’un esport que de 

vegades t’escalfes, sí. Però al final és futbol.” 

 

Molts clubs també intenten col·laborar mitjançant plafons o remodelant els seus estadis 

per adaptar-se a les característiques i  a la normativa d’un camp de Primera Catalana. En 

aquests casos, els jugadors, funcionaris de l’equip i els àrbitres han de tenir un accés 

privat pel qual no hi pot accedir l’afició present a l’estadi. D’aquesta manera s’eviten 

possibles agressions i enfrontaments contra els que haurien de ser els vertaders 

protagonistes del partit. 

 

Tot i això, les campanyes i les iniciatives que han portar els clubs el resultat no és el 

desitjat i les incidències cada cop són més freqüents. Sense anar més lluny el dia 19 de 

març és va produir una de les imatges més virals dels darrers temps en violència al 

futbol formatiu. Aquets van succeir a Mallorca entre l’Alaró i el Collerense en un partit 

de nens de 12 i 13 anys. Una entrada d’un jugador a un altre va provocar una batalla 

campal a la grada entre aficionats d’ambdós equips. Els nens que havien anat a veure el 

partit es van trobar en mig de l’aldarull, vivint una situació desconcertant. 

 

(Extret entrevista àrbitre) 
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“Com a àrbitre, no puc fer res. Per tant, el meu sentiment és: si jo he fet les coses bé 

(normalment es peguen pares i aficionat i no es rebel·len contra mi, puc dir que la meva 

tasca ha estat bona, ha estat la correcta).” 

 

(Extret entrevista jugador) 

“Les persones són com som i això no es pot canviar”. 

 

(Extret entrevista pare hooligan) 

“Un dia et pots trobar al mig d’un “fregao” d’aquets però vaja,  no em sento identificat, 

no”. 

 

(Extret entrevista al delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“Normalment quan hi ha un incident greu és perquè la grada (o els pares en aquest cas) 

han estat els grans protagonistes.” 

 

Només una setmana després, en la categoria juvenil i al camp de l’Andorra, aficionats 

de l’equip local arribaven a les mans amb el conjunt visitant, el Prat. L’àrbitre es va 

veure obligat a suspendre el partit en veure la magnitud dels fets. 

 

(Extret entrevista entrenador) 

“Al camp de l’Andorra, jo tinc relació amb el seu entrenador i el que va passar és això 

el Prat s’estava jugant l’ascens. Està a la part de d’alt i els nervis dels jugadors del Prat 

va propiciar tot això”. 

 

Tan sols dos mesos abans d’aquets incidents, a Las Palmas en un partit entre el Guia y 

Mauricio i la Unión Deportiva Telde, dos pares es van barallar mentre es disputava el 

partit i un d’ells va acabar a l’hospital.  

 

No és necessari anar a altres comunitats per haver de veure aquest tipus de casos i és 

que a Lleida mateix, aquest 2017 també és va produir una forta agressió d’un jugador a 

un àrbitre al qui li va trencar el nas amb un cop de puny. Mesos enredera però, en aquest 

cas al 2016, sí que hi va haver una agressió d’una aficionada a un àrbitre: 

 

(Imatges cedides per Lleida TV)  
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“Al finalitzar el partit una mare se’m va apropar i em va propinar una bufetada cap a la 

meva persona” 

 

(Extret entrevista entrenador) 

“Penso que a tothom se li pot donar una segona oportunitat. Si es repeteix una segona 

vegada, doncs llavors ja actuaríem. Per exemple, jo al meu equip no ho voldria ho tinc 

molt clar” 

 

Però quins han estat els fets més desagradables que han viscut els nostres protagonistes? 

 

(Extret entrevista al delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“Els fets més desagradables que m’he trobat és quan agredeixen a un àrbitre”. 

 

(Extret entrevista entrenador) 

“Només una aquí a casa amb els pares del Sabadell.  Aquests van increpar als nostres 

jugadors”. 

 

(Extret entrevista pare hooligan” 

“Home, un parell de cops hem estat a punt de tenir-la grossa, però clar, és que el nivell 

arbitral hi ha vegades que et fot nerviós. Però no, no, normalment bé” 

 

(Extret entrevista àrbitre) 

“Eren nens de 10 anys, 11 anys. Aleshores en aquest context els pares de l’equip, 

l’entrenador del qual havia estat expulsat, van unir-se amb ell. Va ser una situació que 

no tenia ni cap ni peus. Pares i mares insultant. Jo em sentia malament. Tot molt 

desagradable” 

 

(Extret entrevista al delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

-Quan un àrbitre decideix suspendre un partit per insults a la grada té tot el 

suport per part del Comitè? 

“Sí, sí i tant, evidentment. No te’n oblidis que un àrbitre no deixa de ser un jutge 

esportiu. És la màxima autoritat dins un terreny de joc i ell pot decidir aturar un partit 

quan cregui convenient”.  
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(Extret entrevista àrbitre) 

“Jo crec que el Comitè havia de parlar en nom meu i el Comitè mai va parlar. Va parlar 

el club en aquest cas agreujat...I a mi personalment no em deixaven parlar. Què passa? 

Doncs que en aquest cas el Comitè no va fer res, no va parlar, ni va deixar parlar. 

Aleshores em vaig sentir com que no estava protegit.” 

 

(Extret entrevista al delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 

“Un àrbitre, tal i com deia abans, és la màxima autoritat dintre d’un terreny de joc, és un 

jutge esportiu i si ell creu convenient perquè perilla la integritat física seva, o la de 

qualsevol jugador o inclús d’espectadors en la grada, ell pot aturar el partit quan vulgui i 

com és obvi no té cap repercussió, tot el contrari”. 

 

(Extret entrevista àrbitre) 

“Després de tot el que vaig viure, em costaria molt suspendre un altre partit per insults a 

la grada. L’aturaria una o dues vegades però suspendre, després de la repercussió que va 

tenir i després del recolzament que vaig tenir, no el tornaria a suspendre” 

 

En aquest sentit no trèiem l’aigua clara i sense cap mena de dubte és una molt mala 

notícia pels interessos del futbol. El Comitè afirma donar sempre suport, però sembla 

ser que no és així. No obstant això, com veuen els nens el fet de sentir més els crits dels 

pares que les indicacions dels seus propis entrenadors? 

 

(Extret entrevista jugador) 

“Una mica malament. Sempre afecta encara que sigui poc però intento no fer-los-hi cas. 

Sempre baixa l’autoestima i a l’hora de jugar no és favorable però intento que no em 

molesti gaire” 

 

(Extret entrevista pare hooligan) 

“Als camps de futbol vulguis o no vulguis t’engresques una mica. A veure, sóc una 

persona de sang calenta però bé, als camps t’escalfes una mica. És l’esport”. 

 

(Extret entrevista jugador) 

“M’ha passat algun partit o alguns que estan cridant tota l’estona i no paren de dir coses 

que senten  malament”. 
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(Extret entrevista pare hooligan) 

“Home, jo sóc dels que animo, però alguna vegada potser sí que “l’apreto una 

miqueteta” perquè bé, li falta una mica de sang. Més que res perquè espavili però 

pressió... pressió... tampoc no diria pressió, jo”. 

 

(Extret entrevista jugador) 

“Ràbia. Ja que això vol dir que potser ho estàs fent malament i t’estàs intentant esforçar 

al màxim”. 

 

En termes generals, la majoria de protagonistes en un camp de futbol assenyalen els 

pares com els vertaders causants de la majoria de conflictes. Però ells, a qui assenyalen? 

 

(Extret entrevista entrenador) 

“L’àrbitre és el jutge. Si no fa bé la seva feina doncs a vegades compliquen el partit.  

Quan les coses van bé, ho acaben complicant ells. Jo penso que pujant una mica el 

nivell arbitral s’evitarien moltes coses”. 

 

(Extret entrevista pare hooligan)  

-Has estat algun cop a punt d’agredir un àrbitre, jugador o entrenador? 

“Sí, per ser sincer algun cop hi ha hagut algun àrbitre que m’ha tret de polleguera”. 

-Vas arribar a les mans amb aquell àrbitre? 

“No, no”. 

 

És molt complicat ser jutge en un esdeveniment esportiu i més si parlem d’aquest 

esport, en què en la majoria de categories no compten amb la figura dels àrbitres 

assistents. Et trobes sol davant de 22 jugadors i els seus respectius pares. Molts cops 

lluny de facilitar-te la feina encara la compliquen més. 

 

Independentment de tot això cal començar a buscar solucions per un futur millor en els 

terrenys de joc? Creus que hi ha alguna solució? 

 

(Extret entrevista al delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres) 
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“La solució que té és continuar treballant dia a dia en les campanyes que estant portant a 

terme la Federació, campanyes com el Joc Net, Prou violència al futbol, campanya zero 

insults. Està clar que d’un dia per l’altre no ho farem però per alguna cosa s’ha de 

començar i estic segur i convençut que tard o d’hora es veuran els fruits.” 

 

(Extret entrevista entrenador) 

“No hi ha solució”. 

 

(Extret entrevista jugador) 

“Jo crec que una bona mesura seria negar l’entrada a camps ballats a persones que hagin 

protagonitzat actes violents”. 

 

(Extret entrevista àrbitre) 

“Jo crec que sí que té una solució i és que tots els equips tinguin una campanya interna i 

recolzin tant a arbitres com a jugadors”. 

 

(Extret entrevista pare hooligan) 

“Home, jo penso que no. Això és futbol i sempre ha estat així. Això és un esport calent, 

de contacte, de passió i aquí, vaja sempre ha estat així. Ja fa molts anys que ha estat 

inventat i no crec que això tingui solució”. 

 

Personatges il·lustres del món de l’esport, com en aquest cas Gerard Piqué també s’han 

pronunciat respecte el que succeeix en molts estadis a Catalunya. Va ser aquest darrer 

24 de maig en una inauguració d’una pista de futbol quan  Piqué va dir el següent sobre 

aquest tema: “Caldria fer cursos per a pares sobre la forma de comportar-se als camps”. 

 

Tot i que ens espera un futur molt incert, hi ha un fet molt clar. I és que totes les parts 

implicades haurien de reflexionar i empatitzar una mica més per tal de poder gaudir de 

la veritable essència de l’esport. Tots podem fer-hi alguna cosa per canviar aquesta 

situació i finalment permetre als nens jugar d’una forma divertida i segura.  
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SEC. PLA CARACTERÍSTIQUES 

DEL PLA I IMATGE 

DURA-

CIÓ 

INDICACIÓ 

TÈCNICA 

SO OBSERVACIONS 

1 Pla general Es mostra, mitjançant una 

panoràmica, un terreny de joc 

buit. 

5” Panoràmica 

horitzontal 

d’esquerra a dreta. 

So ambient + Veu en off. 

“Potser la millor ....futbol 

formatiu” 

M’interessa captar 

l’atenció d’un camp 

totalment buit quan estem 

acostumats a tot el 

contrari. 

2 Pla general  És mostra un camp. En 

primer pla el pal i en segon 

pla la grada buida. 

2” Imatge estàtica. So ambient +Veu en off. 

“Un camp completament 

buit” 

M’interessa captar 

l’atenció d’una grada buida 

quan acostuma a estar 

plena.. 

3 Pla general  Apareix una porteria vista de 

perfil 

2” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“On tan sols jugadors” 

M’interessa remarcar 

visualment el lloc més 

important d’un camp de 

futbol, totalment solitari. 

4 Pla general 

 

Es veuen les dues banquetes 

buides. 

2” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“Entrenadors” 

Remarcar la banqueta 

buida on no hi ha ningú 

que estigui donant ordres. 

5 Pla general  Es veu en primer pla la xarxa 

de la porteria movent-se pel 

vent i en segon pla la graderia 

buida. 

3” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“àrbitres” 

Altre cop una imatge sense 

gent quan hauria d’estar tot 

ple. 

6 Pla general  Ara tan sols apareix la 

graderia sense cap altre 

element davant i de frontal. 

2” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off. 

“poguessin 

realitzar...tranquil·la i 

concentrada” 

La graderia en primer pla 

totalment buida per 

impactar l’espectador. 

7 Pla detall de 

les cadires de 

la graderia 

Es mostra pla detall de les 

cadires de la graderia fent una 

breu panoràmica horitzontal. 

2” Panoràmica 

horitzontal 

d’esquerra a dreta. 

So ambient + Veu en off 

“lluny de la pressió i els 

crits dels pares” 

Detall de les cadires per 

mostrar on, en principi, es 

situen els pares hooligans. 

8 Pla general És veu el camp quan de sobte 7” Pla estàtic. So ambient + fade in de M’interessa captar 
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apareix un pare i es recolza a 

la tanca. En l’enquadrament 

de la càmera ell es troba situat 

a la part dreta. La imatge 

canvia a blanc i negre i 

apareix el títol de Pares 

Hooligans. Un cop llegit es 

farà un fos a negre. 

soroll de pares cridant al 

camp. 

l’atenció d’un camp 

totalment buit i l’aparició 

d’un pare que es situï 

mirant al camp i recolzat 

en la tanca (es com 

acostumen a estar). El so 

del pares cridant cridarà 

l’atenció, ja que no s’està 

jugant cap partit. 

9 Pla detall És veu pla detall d’una pilota 

i com es xutada en un partit 

per, posteriorment, seguir 

amb la jugada. 

7” Imatge en 

moviment 

depenent del joc. 

So ambient + Veu en off. 

A Catalunya més de 

100.000...activitat” 

Si parlem dels 

protagonistes, els nens, 

mostrem un partit on 

juguen ells. 

10 Pla general  Un conjunt d’aficionats 

equipats amb banderes i 

bufandes celebren el gol del 

seu equip. 

3” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“Des de ben petits...esport” 

Hi ha pares que gaudeixen 

amb els seus nens i omplen 

els estadis. 

11 Pla general  Un conjunt d’aficionats 

celebren un gol. La imatge es 

captada de la seva esquena. 

5” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“Però que passa quan aquest 

no és el protagonista? 

 

Més imatges d’aquest tipus 

de pares. 

12 Pla general La imatge està captada des 

d’un dels corners. Pares 

picant a la tanca publicitària i 

els altres amb alguns amb els 

braços aixecats queixant-se a 

l’àrbitre. 

4” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“Des de fa anys...Pares 

Hooligans” 

Com també hi ha pares que 

pressionen i realitzen el 

contrari. 

13 Pla mig curt Un pare insultant a un àrbitre 

amb les mans alçades. 

4” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“Progenitors....juguen” 

Pares d’aquest segon tipus. 

14 Pla general Afició d’una grada s’aixeca a 5” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off Més imatges de pares que 
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protestar en contra d’una 

decisió arbitral. 

“i a banda 

d’animar...increpar o 

insultar” 

no saben controlar-se. 

15 Pla mig llarg Entrenador li passa la mà per 

l’espatlla i senyalant el camp 

li dóna indicacions al seu 

jugador. 

4” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“àrbitres...aficionats” 

Remarcar com des de dins 

el camp intenten seguir 

amb la seva tasca 

formativa. 

16 Pla general  Tres jugadors, dos del mateix 

equip,  un rival corrent cap a 

la pilota, un d’ells la passa 

amb el peu al company” 

5” Imatge en 

moviment 

depenent del joc. 

So ambient + Veu en off 

“El més greu de tot....futbol 

formatiu” 

Imatges d’un partit per 

centrar-nos altre cop en els 

protagonistes. 

17 Pla general Jugadors d’esquena en un 

banc, esperant el seu torn per 

poder entrar al camp a jugar. 

Són jugadors d’uns 10 anys. 

3” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“on juguen... 18 anys”. 

Més imatges del seu partit. 

18 Primer pla  Un pare recolzat a la tanca 

d’un camp amb una cigarreta 

a la boca. 

4” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“La definició...senzilla”. 

Imatges altre cop dels 

pares, ja que en la veu en 

off parlem d’ells. 

19 Pla general  Imatges extretes d’internet 

com un grup radical amb 

bengales avança pel carrer 

cridant i llençant coses. 

2” Imatges d’internet 

en moviment. 

So ambient + Veu en off 

Hooligans 

Imatges per exemplificar 

que són els hooligans en el 

futbol professional. 

20 Pla general Imatges extretes d’internet de 

com un sector de la grada 

situat darrere de la porteria 

comença a saltar al camp amb 

bengales. 

5” Imatges en 

moviment. 

So ambient + Veu en off 

“prové de 

l’Anglès...radicals” 

Imatges per exemplificar 

que són els hooligans en el 

futbol professional. 

21 Pla general Imatges extretes d’internet de 

com dues aficions comencen 

una baralla. 

4” Imatges en 

moviment. 

So ambient + Veu en off 

“que animen...límits.” 

Imatges per exemplificar 

que són els hooligans en el 

futbol professional. 
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22 Pla general  Pares aplaudint i animant el 

seu equip 

5” Imatge estàtica So ambient + Veu en off 

“L’etiqueta sembla 

exagerada, però no ho és, en 

cap cas...” 

Imatges de pares que ens 

trobem en un camp de 

futbol,  gravades en un 

partit. 

23   Esdeveniment extret 

d’Internet, succeït a Mallorca 

4” Imatges en 

moviment. 

So del vídeo Successos que han passat 

en partits de nens. Intento 

buscar la similitud amb les 

anteriors imatges de 

hooligans professionals. 

24  Esdeveniment extret 

d’Internet, succeït a Andorra. 

6” Imatges en 

moviment. 

So del vídeo Més successos per fer la 

comparativa. 

25  Esdeveniment extret 

d’internet, succeït a 

Saragossa. 

5” Imatges en 

moviment. 

So del vídeo  Més successos per fer la 

comparativa. 

26  Esdeveniment extret 

d’Internet, succeït a 

Logronyo. 

5” Imatges en 

moviment. 

So del vídeo Més successos per fer la 

comparativa. 

27 Pla general Un jugador es a punt de 

marcar un gol en un partit de 

futbol formatiu. 

4” Imatges en 

moviment 

depenen del joc. 

So ambient + Veu en off 

“Quan es produeix...”futbol 

formatiu” 

Partit de nens per tornar a 

donar-los-hi protagonisme. 

28 Pla general  En un altra partit a l’anterior 

un servei de banda i la disputa 

de la pilota. També en un 

partit formatiu. 

3” Imatge en 

moviment seguint 

la jugada. 

So ambient + Veu en off 

“hi ha...els nens.” 

Més imatges del partit, ja 

que parlem d’ells. 

29 Pla general En un partit diferent als 

anteriors celebració d’un gol 

d’un equip, També en futbol 

formatiu. 

6” Imatge en 

moviment seguint 

la jugada. 

So ambient + Veu en off 

“Tot i això...vista diferents”. 

Celebracions de gols per 

demostrar lo bé que s’ho 

passen. 

30 Pla mig curt Pla estàtic  6” No hi ha 

moviment 

Em dic Xavier Pérez Colom 

i fa sis anys que sóc el 

Es presenta el delegat del 

CTA de Lleida. Ens 
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responsable del Comitè 

Tècnic d’Àrbitres de Lleida. 

interessa presentar els 

protagonistes, ja que els 

seus comentaris aniran 

apareixent al llarg del 

documental. Per tant, és 

important que l’espectador 

els conegui només 

començar. 

31 Pla general Es troba al seu despatx 

realitzant la seva feina 

4” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“Amb en Xavi...violència 

als camps” 

 

Mostrem accions del seu 

dia a dia  per acabar de 

presentar-lo. 

32 Pla general  Seguiment on es veu la seva 

esquena estem passant pel 

passadís fins arribar a la 

classe ple d’àrbitres. 

3” Imatge en 

moviment. 

So ambient + Veu en off 

“Quines sancions hi han?” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

33 Pla general Panoràmica on es mostra 

primer els àrbitres escoltant-

lo i acabem mostrant la seva 

posició mentre fa la xarrada. 

3” Panoràmica 

horitzontal 

d’esquerra a dreta. 

So ambient + Veu en off 

“Quines són les solucions...” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

34 Pla detall De les mans gesticulant 3” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“o les campanyes ...futur?” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

35 Pla general Acaba la classe i alguns 

àrbitres s’apropen a 

comentar-li alguna cosa. 

4” Imatge estàtica. So ambient 

 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

36 Pla mig curt Pla estàtic 6” No hi ha 

moviment 

Em dic Eufemio Garcia 

Rodríguez i sóc l’entrenador 

del Juvenil Nacional de 

l’Atlètic Segre.   

Es presenta l’entrenador. 

Ens interessa presentar els 

protagonistes, ja que els 

seus comentaris aniran 



  Pares Hooligans 
 

76 
 

apareixent al llarg del 

documental. Per tant, és 

important que l’espectador 

els conegui només 

començar. 

37 Pla general Pla estàtic on es mostra ell 

fent la xarrada prèvia del 

partit. 

3” No hi ha 

moviment. 

So ambient + Veu en off 

“L’Eufemio ens 

explicarà...vivències” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

38  Pla general  Com ell dóna les mans als 

àrbitres amb el seu equip. 

4” No hi ha 

moviment. 

So ambient + Veu en off 

“la gestió que...l’equip” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

39 Pla mig curt Ell donant ordres als jugadors 

i cridant l’atenció amb un 

perquè s’apropi a la seva 

posició. 

4” No hi ha 

moviment. 

So ambient + Veu en off 

“..i les sancions ... forma 

violenta” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

40 Pla general Xocant les mans a un jugador 

substitut. 

4” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off 

“Amb ell... fets lliga” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

41 Pla general  Celebrant un gol. 5” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off 

 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

42 Pla mig curt Pla estàtic 8” No hi ha 

moviment 

Em dic Jordi Sitjà Martín i 

vaig ser el primer àrbitre de 

Lleida en suspendre un 

partit de futbol formatiu per 

insults a la grada. 

Es presenta l’àrbitre. Ens 

interessa presentar els 

protagonistes, ja que els 

seus comentaris aniran 

apareixent al llarg del 

documental. Per tant és 

important que l’espectador 

els conegui només 

començar 
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43 Pla general L’àrbitre surt amb la pilota 

del partit i els dos equips. 

7”  So ambient + Veu en off 

“La figura...conviure” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

44 Pla general L’àrbitre desplega la bandera 

de “Prou violència al futbol” i 

els equips comencen a donar-

se les mans. 

6” No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off 

“Contem ... pares.” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

45 Pla mig curt L’àrbitre mira el seu rellotge i 

xiula l’inici del partit. 

4’ No hi ha 

moviment 

So ambient + Veu en off 

“Què va sentir?” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

46 Seguiment 

àrbitre en pla 

mig curt. 

Es mostra un seguiment 

durant el partit de tant sols ell 

fent diferents accions. 

8” Imatge en 

moviment 

depenen de cap a 

on es mou. 

So ambient + Veu en off 

“Com va...Comitè Tècnic 

d’Àrbitres. 

 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

47 Pla mig curt Quan pita el final i els 

jugadors s’apropen a donar-li 

la mà. 

5” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

 

Mostrem accions del seu 

dia a dia per acabar de 

presentar-lo. 

48 Pla mig curt Pla estàtic 6” No hi ha 

moviment 

Em dic Jordi Martínez 

Borrell i sóc pare d’un 

jugador d’onze anys. 

Es presenta un pare que 

posa pressió als jugadors 

que ho juguen i al seu fill. 

El vam detectar a un dels 

camps. 

49 Pla general  El pare hooligan amb la resta 

de pares. Gravat des de les 

seves esquenes on es veu el 

camp. 

5” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“No pot faltar...tipus.” 

 

Mostrem accions del seu 

dia a dia en un partit per 

acabar de presentar-lo. 

50  Pla mig curt On es mostra el pare donant 

indicacions i queixant-se 

d’alguna acció a l’àrbitre. 

3” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“Exercint ....grada” 

 

Mostrem accions del seu 

dia a dia en un partit per 

acabar de presentar-lo. 

51 Pla general  Els pares, inclòs el nostre 3” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off Mostrem accions del seu 
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protagonista, celebrant el gol “i coaccionant...l’equip” dia a dia en un partit per 

acabar de presentar-lo. 

52 Pla mig El pare desesperat per una 

ocasió fallada. 

2” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“mentre ...tasca.” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia en un partit per 

acabar de presentar-lo. 

53 Pla mig curt  Pla estàtic 5” No hi ha 

moviment 

Em dic Armand Cusiné 

González i jugo al cadet del 

Fondarella.  

Es presenta un jugador. Els 

seus comentaris aniran 

apareixent al llarg del 

documental. Per tant és 

important que l’espectador 

els conegui només 

començar. 

54 Pla mig curt 

seguiment  

Surt donant les mans a 

l’àrbitre i rivals. 

4” Imatge en 

moviment depèn 

de cap a on es 

mou. 

So ambient + Veu en off 

“Finalment...reflexionar” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia en un partit per 

acabar de presentar-lo. 

55  Pla mig curt  Com realitza un servei de 

banda. 

4” Imatge en 

moviment 

depenent del joc. 

So ambient + Veu en off 

“..sobre...societat” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia en un partit per 

acabar de presentar-lo. 

56 Pla detall de la 

pilota 

Ell conduint una pilota i 

passant-la a un company 

4” Imatge en 

moviment 

depenent del joc. 

So ambient + Veu en off 

“...i que cada...camps de 

futbol” 

Mostrem accions del seu 

dia a dia en un partit per 

acabar de presentar-lo. 

57 Pla general Ell controlant una pilota i 

provant un xut que atura el 

porter. 

3” Imatge en 

moviment 

depenent del joc. 

So ambient  

 

Mostrem accions del seu 

dia a dia en un partit per 

acabar de presentar-lo. 

58 Pla general Seu de la Federació a Lleida 5” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“La Federació...als estadis” 

Imatges de la Federació 

perquè estem parlant 

d’ells. 

59 Pla detall Del logotip de la Federació a 

la façana. 

3” Imatge estàtica. So ambient + Veu en off 

“...però ..darrers anys?” 

Imatges de la Federació 

perquè estem parlant 
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d’ells. 

60 Pla mig curt Extret de l’entrevista a Xavi 

Pérez. Apareix al despatx. 

6” No hi ha 

moviment. 

So ambient + Veu en off 

“Les incidències...sobretot 

pels pares” 

El membre del CTA és qui 

millor pot saber aquest fet. 

61 Pla detall Dues mares menjant pipes a 

la grada. 

2 Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Així doncs” 

Es culpa als pares. Per 

aquest motiu mostrem 

imatges d’ells en diferents 

situacions. 

62 Pla detall  Un pare tocant el timbal 2 Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“els culpables” 

Es culpa als pares. Per 

aquest motiu mostrem 

imatges d’ells en diferents 

situacions. 

63 Pla detall Un pare ondejant bandera 3 Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“són els pares? 

Es culpa als pares. Per 

aquest motiu mostrem 

imatges d’ells en diferents 

situacions. 

64 Pla mig Extret de l’entrevista situats 

al camp. 

6” No hi ha 

moviment 

So ambient + veu en off 

“Sí perquè... repercuteix, 

sí.” 

Resposta d’un dels 

protagonistes. 

65 Pla mig Extret de l’entrevista situats 

al despatx del CTA. 

4” No hi ha 

moviment 

So ambient + veu en off 

“99% els pares” 

Resposta d’un dels 

protagonistes. 

66 Pla mig Extret de l’entrevista situats 

al camp. 

5” No hi ha 

moviment 

So ambient + veu en off 

“En futbol ...100%, 100%”. 

Resposta d’un dels 

protagonistes. 

67 Pla mig Extret de l’entrevista situats 

al camp. 

4” No hi ha 

moviment 

So ambient + veu en off 

“Home n’hi ha alguns que 

deunidó, n’hi ha alguns que 

deunidó.  

Resposta d’un dels 

protagonistes. 

68 Pla general El pare surt queixant-se amb 

els braços en alt d’una mala 

6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Penso que  no... a quins 

Contraposem la seva 

resposta amb imatges 
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jugada de l’equip del seu fill. camps anem... 

 

gravades d’ell per veure si 

és veritat el que diu. 

69 Pla mig  6” No hi ha 

moviment 

So ambient + veu en off 

“Jo penso ... malestar” 

Resposta d’un dels 

protagonistes. 

70 Pla general Dos equips al mig del camp 

amb la bandera de “Prou 

violència al futbol” 

3”  So ambient + veu en off 

“Per aquest...campanyes 

Mostrem imatges del 

contingut de les 

campanyes. 

71  Pla general Jugades passant. Ha donat les 

mans abans de començar el 

partit. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“per tal 

d’intentar...conductes” 

Imatges de fair play entre 

equips. 

72 Pla mig Dos entrenadors saludant-se i 

abraçant-se abans d’iniciar el 

partit. 

3” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“Una...2014” 

Imatges de fair play entre 

equips. 

73 Pla detall Pla detall de la pilota abans 

d’iniciar el partit. El jugador 

al sentir el xiulet la toca i 

comencen a jugar. 

4” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

S’anomenava... equips” 

Imatges de partit per tornar 

a mostrar els protagonistes 

quan juguen. 

74 Pla general Pla general de la banqueta 

que mira atentament el partit. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“abans...llegir” 

Imatges de partit per tornar 

a mostrar els protagonistes 

quan juguen. 

75 Pla general Un jugador ajuda a aixecar un 

rival que ha caigut a terra” 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Respecteu...a més” 

Imatges de fair play entre 

equips. 

76 Pla general Els dos tècnics donant 

indicacions de peu. Imatge on 

es veuen els seus perfils. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“tècnics...proposta” 

Imatges de partit per tornar 

a mostrar els protagonistes 

quan juguen. 

77  Pla general Seguiment d’un àrbitre. 4” Imatge en 

moviment 

So ambient + veu en off 

“A més...decàlegs” 

Al parlar dels àrbitres 

mostrem imatges d’ells 

controlant un partit. 

78 Pla general Seguiment d’un linier. 3” Imatge en 

moviment 

So ambient + veu en off 

“..i uns 

Al parlar dels àrbitres 

mostrem imatges d’ells 
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cartells...instal·lacions” controlant un partit. 

79 Pla general Pares parlant a la mitja part i 

rient” 

3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“per fomentar...equips” 

Imatges de l’actitud que 

haurien de tenir un cop 

explicades les campanyes. 

80 Pla detall Banderes de Catalunya, 

Lleida i una darrera amb el 

logotip de la Federació. 

8” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Un any després... grada” 

Al parlar de la Federació 

en mostrem un element 

característic. 

81  Imatge del diari on apareix la 

notícia de la nova campanya. 

3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Era...Joc Net”. 

Imatge per corroborar la 

informació que donem. 

82 Pla detall  De les lletres de la pancarta 

que just acaben de desplegar 

abans d’un partit. 

5” Imatge en 

moviment 

So ambient + veu en off 

“Consistia... al futbol” 

Imatges per exemplificar el 

que expliquem. 

83  Pla general Equips donant-se les mans al 

acabar el partit. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“La diferència...en aquest 

cas” 

Imatges de com es 

compleix la campanya. 

84 Pla mig curt Dos jugadors d’equips rivals 

estan parlant al mig del camp 

i rient. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“només hi havia...equips” 

 

Imatges de bon ambient 

per mostrar el resultat de 

les campanyes. 

85 Pla mig curt Entrenador donant la mà als 

seus jugadors mentre fan 

estiraments a terra. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Un cop...dos conjunts”. 

 

Imatges de bon ambient 

per mostrar el resultat de 

les campanyes. 

86  Imatge del diari on apareix el 

titular de la nova campanya. 

6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Finalment...objectiu” 

 

Imatge per corroborar la 

informació que donem. 

87 Pla general Imatge de dos àrbitres ficant-

se la roba d’arbitrar dins el 

vestidor. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Es va atorgar...tres cops” 

Imatge dels protagonistes 

que parlem en una rutina 

seva abans d’arbitrar. 

88 Pla detall Com es corda les botes un 

dels àrbitres. 

3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Llavors...partit” 

Imatge dels protagonistes 

que parlem en una rutina 

seva abans d’arbitrar. 
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89  Pla mig  L’àrbitre es troba assentat i 

d’esquenes mentre realitza 

l’acta. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“La idea...s’avergonyeixi” 

Imatge dels protagonistes 

que parlem en una rutina 

seva abans d’arbitrar. 

90 Pla general Àrbitre passant revisió a un 

dels equips. 

2” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“quan...seva” 

Imatge dels protagonistes 

que parlem en una rutina 

seva abans d’arbitrar. 

91 Pla mig curt Àrbitre guardant les targetes, 

el xiulet i la moneda a les 

butxaques del seu equipatge i 

agafant la pilota. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Cal...Següents poders” 

Imatge dels protagonistes 

que parlem en una rutina 

seva abans d’arbitrar. 

92  Imatge extreta del Reglament 

on apareixen els poders dels 

àrbitres que es citen a la veu 

en off. 

15” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“interrompran...joc” 

Imatge per corroborar la 

informació que donem i 

que l’espectador pugui 

seguir visualment el que 

expliquem. 

93 Pla detall  Pla detall de les botes dels 

jugadors mentre surten al 

camp. 

4” Imatge estàtica So ambient + veu en off 

“Així doncs...anys” 

Tornem als protagonistes 

de dins del camp. En un 

pla atractiu, d’ells sortint al 

camp mostren les botes de 

diferents colors. 

94 Pla general  Equip fent pinya abans de 

començar el partit i fent el seu 

crit. 

4” Imatge estàtica So ambient + veu en off 

“per diferents...situacions” 

Fets que realitzen 

protagonistes dins del 

camp.  

95  Pla general  Àrbitre parla amb dos 

jugadors sobre una decisió 

que ha xiulat. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“és per 

aquest...específiques” 

Fets que realitzen 

protagonistes dins del 

camp. 

96 Pla mig Àrbitre acaba mostrant la 

vermella a un dels dos 

jugadors. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“L’objectiu...terrenys de 

joc” 

Fets que realitzen 

protagonistes dins del 

camp. 

97 Pla general Pares entrant a una 6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off Imatges típiques d’un cap 
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instal·lació esportiva amb els 

seus nens. 

“La Federació...conflicte” de setmana. 

98 Pla mig Despatx on es realitza 

l’entrevista a Xavi Pérez. 

12” Imatge estàtica So ambient + veu en off 

“Hi ha una 

campanya...xarxes socials” 

El membre del CTA és qui 

millor pot saber aquest fet. 

99 Pla mig curt  Àrbitre llençant la moneda i 

realitzant un sorteig 

3” Imatge estàtica So ambient + veu en off 

“Però...suficients?” 

Protagonistes de realitzar 

les campanyes al camp. 

100 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al despatx. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Sí, jo crec que sí...camps 

de futbol” 

Extret de l’entrevista per 

veure què pensen els 

nostres entrevistats. 

101  Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al despatx. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Mai serà suficient...Sempre 

passarà” 

Extret de l’entrevista per 

veure què pensen els 

nostres entrevistats. 

102 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al despatx. 

3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Personalment...no és 

suficient” 

Extret de l’entrevista per 

veure què pensen els 

nostres entrevistats. 

103 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al despatx. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Jo crec que 

s’hauria...continuarà 

produint” 

Extret de l’entrevista per 

veure què pensen els 

nostres entrevistats. 

104 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al despatx. 

7” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Home, penso... al final és 

futbol” 

Extret de l’entrevista per 

veure què pensen els 

nostres entrevistats. 

105 Pla general D’una pancarta situada en un 

camp on fiquen 10 normes 

perquè els pares compleixin 

mentre miren els seus nens 

jugar. 

6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Molts clubs...remodelant” 

Imatges per donar més 

força al que s’explica. 

106 Pla general Accés on es veuen tan sols 

jugadors entrar i entrenadors 

4” Imatge en 

moviment 

So ambient + veu en off 

“els seus estadis... Primera 

Imatges per donar més 

força al que s’explica. 
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entrar. Catalana” 

107  Pla detall A un cartell on prohibeix 

l’entrada a qualsevol persona 

que no sigui entrenador, 

jugador o membre del club. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“En aquests casos...accés 

privat” 

Imatges per donar més 

força al que s’explica. 

108 Pla general  Des de l’accés restringit 

gravem l’afició com entra per 

un altre lloc al camp” 

3” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“pel qual... a l’estadi” 

Imatges per donar més 

força al que s’explica. 

109 Pla general Un equip marca un gol hi ho 

va a celebrar amb els 

aficionats que baixen de la 

grada per abraçar a l’autor del 

gol. 

2” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“D’aquesta 

manera...agressions” 

Imatges d’un partit on 

mostrem el nexe d’unió de 

jugadors i grada. 

110 Pla general Àrbitre pita el final i els 

jugadors s’abracen i es 

xoquen les mans celebrant la 

victòria. 

4” Imatge estàtica. S ambient + veu en off 

“i enfrontaments...partit” 

Imatges d’un partit on 

mostrem el nexe d’unió de 

jugadors i grada. 

111 Pla general Dos pares amb els braços 

aixecats discutint. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Tot i això...desitjat” 

Contraposem i ho 

exemplifiquem amb 

aquestes imatges, ja que no 

es compleixen les 

campanyes. 

122 Pla general  Grup de mares insultant a 

l’àrbitre. 

2” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“i les 

incidències...freqüents” 

Contraposem i ho 

exemplifiquem amb 

aquestes imatges, ja que no 

es compleixen les 

campanyes. 

113   Imatge extreta d’internet del 

conflicte. 

23” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“Sense anar...desconcertant” 

Imatges d’un dels 

successos mostrats al 

principi, però en aquest cas 
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de forma integra mentre 

parlem del que va succeir. 

A l’inici només apareixen 

de forma ràpida per situar 

l’espectador. 

114 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al despatx. 

7” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Com a àrbitre...ha estat 

correcta” 

Extret de l’entrevista sobre 

què pensen els entrevistats. 

115 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al despatx. 

3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Les persones...canviar 

això” 

Extret de l’entrevista sobre 

què pensen els entrevistats. 

116 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al despatx. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Un dia...identificat, no” 

Extret de l’entrevista sobre 

què pensen els entrevistats. 

117 Pla mig curt  Imatge extreta entrevista 

situats al despatx del CTA. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Normalment...grans 

protagonistes” 

Extret de l’entrevista sobre 

què pensen els entrevistats. 

118  Imatge extreta d’internet. 15” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“Tan sols...magnitud dels 

fets.” 

Imatges d’un altre dels 

successos mostrats al 

principi, però en aquest cas 

de forma íntegra. 

119 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al despatx. 

10” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Al camp de 

l’Andorra...això” 

Extret de l’entrevista sobre 

què pensen els entrevistats. 

120 Pla general Imatge extreta d’internet. 12” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“Tan sols 2 mesos...Telde” 

Imatges d’un altre dels 

successos mostrats al 

principi, però en aquest cas 

de forma íntegra. 

121 Pla mig Un jugador donant 

indicacions a un dels seus 

companys. 

4” Imatges en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“No és necessari...de casos” 

Imatges dels jugadors en 

diferents situacions per 

seguir parlant de 
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successos.  

122 Pla mig El porter ajupit al costat del 

pal col·locant una barrera. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“i és que....d’un jugador” 

Imatges dels jugadors en 

diferents situacions per 

seguir parlant de 

successos. 

123 Pla general Un equip és fa una foto abans 

de començar el partit.” 

3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“a un àrbitre... puny” 

 

Imatges dels jugadors en 

diferents situacions per 

seguir parlant de 

successos. 

124  Pla general  L’àrbitre s’apropa corrents a 

parlar amb un dels 

entrenadors.” 

5” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“Mesos endarrere...a un 

àrbitre” 

Al parlar del col·lectiu 

arbitral tornem a mostrar 

imatges d’ells realitzant la 

seva tasca. 

125  Imatges cedides per Lleida 

TV 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Al finalitzar...meva 

persona”. 

Imatge d’un altre 

protagonista que explica la 

seva vivència.  

126 Pla mig curt Imatge de l’entrevista, però 

quan diu la paraula 

“oportunitat” es llencen 

imatges d’ell donant 

indicacions (en pla mig llarg) 

7” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Penso que a tothom...ho 

tinc molt clar.” 

Extret de l’entrevista 

barrejat amb imatges d’ell 

realitzant la seva tasca. 

127 Pla general Àrbitres sortint escoltats al 

túnel de vestuaris. 

4” Imatges en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“Però quins...protagonistes” 

Imatges d’un fet 

desagradable per obrir un 

torn de respostes. 

128 Pla mig curt Extret de l’entrevista. 3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Els fets més...a un àrbitre” 

Vivències d’un entrevistat. 

129 Pla mig curt Extret de l’entrevista. 4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Només una 

aquí...jugadors” 

Vivències d’un entrevistat. 

130 Pla mig curt Extret de l’entrevista. 6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off Vivències d’un entrevistat. 
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“Home un 

parell...normalment bé” 

131 Pla mig curt Extret de l’entrevista. 12” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Això va ser...tot molt 

desagradable” 

Vivències d’un entrevistat. 

132 Pla mig curt Extret de l’entrevista situats 

al despatx del CTA. 

15” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Quan un àrbitre... sí i 

tant...convenient” 

Vivències d’un entrevistat. 

133 Pla mig curt Imatge de l’àrbitre escoltant 

la pregunta. 

7” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Però...complint la 

campanya? 

Contraposem àrbitre i 

delegat del CTA, ja que les 

respostes són 

contradictòries i aquest pot 

ser un motiu de perquè no 

s’avança en contra de la 

violència.  

134 Pla mig curt Extret de l’entrevista situats 

al camp. 

15” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Jo crec...no estava protegit” 

Contraposem àrbitre i 

delegat del CTA, ja que les 

respostes són 

contradictòries i aquest pot 

ser un motiu de perquè no 

s’avança en contra de la 

violència. 

135 Pla mig Extret de l’entrevista situats 

al despatx del CTA. 

14” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Un àrbitre...tot el contrari” 

Contraposem àrbitre i 

delegat del CTA, ja que les 

respostes són 

contradictòries i aquest pot 

ser un motiu de perquè no 

s’avança en contra de la 

violència. 

136 Pla mig Extret de l’entrevista situats 12” Imatge estàtica. So ambient + veu en off Contraposem àrbitre i 
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al camp. “Després de tot...no el 

tornaria a suspendre” 

delegat del CTA, ja que les 

respostes són 

contradictòries i aquest pot 

ser un motiu de perquè no 

s’avança en contra de la 

violència. 

137 Pla mig  Imatges del àrbitre caminant 

cap als vestidors. 

5” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“En aquest sentit...del 

futbol” 

Imatges del seu dia a dia. 

138 Pla mig Imatges dels àrbitres al 

Comitè fent classe teòrica. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“El Comitè ... així.”  

Imatges del seu dia a dia. 

139 Pla general Imatge d’un partit de nens en 

una jugada de corner. 

6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“No obstant, entrenadors” 

Imatges dels protagonistes 

en un partit. 

140 Pla mig  Imatge extreta de l’entrevista, 

però quan diu la paraula “cas” 

apareixen imatges del nostre 

protagonista en el seu partit 

(en pla mig curt). 

9” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Una mica malament...no 

em molesti gaire” 

Extret de l’entrevista on es 

contraposen opinions de 

pare i jugador. 

141 Pla mig  Imatge extreta de l’entrevista 

situats al camp. 

7” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Als camps...l’esport.” 

Extret de l’entrevista on es 

contraposen opinions de 

pare i jugador.  

142 Pla mig  Imatge extreta de l’entrevista 

situats al camp. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“M’ha passat...senten 

malament.” 

Extret de l’entrevista on es 

contraposen opinions de 

pare i jugador. 

143 Pla mig  Imatge extreta de l’entrevista 

però quan diu “animo” surten 

imatges del pare enfadant-se i 

ficant-se nerviós en diverses 

jugades que l’equip del seu 

fill falla. 

10” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Home, jo sóc...pressió, jo” 

Extret de l’entrevista on es 

contraposen opinions de 

pare i jugador. En aquest 

cas es barregen imatges 

sobre com el que diu el 

pare no correspon amb el 
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que fa. 

144 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 

Situats al camp. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Ràbia...al màxim” 

Extret de l’entrevista on es 

contraposen opinions de 

pare i jugador. 

145 Pla general  Imatges de pares darrere la 

porteria. 

8” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“En termes...protagonistes” 

Parlem dels pares i 

mostrem imatges d’ells en 

diferents situacions. 

146 Pla general Imatges de pares a la grada. 4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“en un camp...els pares” 

Parlem dels pares i 

mostrem imatges d’ells en 

diferents situacions. 

147 Pla general Imatges de pares darrere la 

banqueta. 

6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“com els...conflictes” 

Parlem dels pares i 

mostrem imatges d’ells en 

diferents situacions. 

148 Pla general Imatges de pares darrera la 

porteria captades des de la 

seva esquena. 

12” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Però ells...assenyalen” 

Parlem dels pares i 

mostrem imatges d’ells en 

diferents situacions. 

149 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“L’àrbitre...partit” 

Opinió d’un dels 

entrevistats. 

150 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Quan...moltes coses”. 

Opinió d’un dels 

entrevistats. 

151 Pla mig curt Imatge extreta de l’entrevista. 10” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Has estat...No, no”. 

Opinió d’un dels 

entrevistats. 

152 Pla general Àrbitres es donen les mans un 

cop fet el sorteig i es desitgen 

sort. 

5”  So ambient + veu en off 

“Es molt 

complicat...esport”. 

Mostrem imatges dels 

àrbitres en un partit, ja que 

tornem a parlar d’ells. 

153 Pla mig curt L’àrbitre principal aixeca el 

dit polze felicitant una decisió 

de l’assistent. 

4” Imatge en 

moviment. 

So ambient + veu en off 

“en què...àrbitres assistents” 

Mostrem imatges dels 

àrbitres en un partit, ja que 

tornem a parlar d’ells. 

154 Pla mig curt Linier senyala un fora de joc. 3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Et trobes...pares.” 

Mostrem imatges dels 

àrbitres en un partit, ja que 
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tornem a parlar d’ells. 

155 Pla general Conjunt de pares escridassant 

el linier a un metre d’ell que 

es troba amb un gest seriós i 

concentrat. 

4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Molts cops...compliquen 

més” 

Exemple de com fiquen 

pressió a un dels àrbitres. 

156 Pla general Àrbitre avisa els dos capitans 

i parla amb ells. Ells 

assenteixen amb el cap. 

7” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Independentment...solució? 

Mostrem imatges dels 

àrbitres en un partit, ja que 

tornem a parlar d’ells. 

157 Pla general Extret de l’entrevista. 16” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“La solució...fruits” 

Opinions dels entrevistats. 

158 Pla general Extret entrevista. 2” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“No hi ha solució” 

Opinions dels entrevistats. 

159 Pla general Extret entrevista. 6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Jo crec...actes violents” 

Opinions dels entrevistats. 

160 Pla general Extret entrevista. 6” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Jo crec que sí...com a 

jugadors”. 

Opinions dels entrevistats. 

161 Pla general Extret de l’entrevista. 10” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Home...tingui solució” 

Opinions dels entrevistats. 

162 Pla general Acte de Gerard Piqué. 15” Imatge en 

moviment. 

So ambient + Veu en off 

“Personatges...tema” 

Imatges de l’acte per tal de 

corroborar la informació 

que diem. 

163 Pla mig curt Imatges extretes de 

l’entrevista situats al camp. 

5” Imatge estàtica. So ambient + veu de Piqué 

“Caldria...als camps” 

Opinió de l’entrevistat. 

164 Pla general Estadi de nit completament 

buit. 

4” Panoràmica 

horitzontal 

d’esquerra a dreta. 

So ambient + veu en off Imatges on es mostra un 

camp i els seus elements 

característics un cop ha 

acabat el seu cap de 

setmana i es tanca mentre 

ens apropem al final del 
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documental. 

165 Pla  

detall 

Llums de l’estadi apagant-se. 

A poc a poc.  

2” Imatge estàtica. So ambient  Imatges on es mostra un 

camp i els seus elements 

característics un cop ha 

acabat el seu cap de 

setmana i es tanca mentre 

ens apropem al final del 

documental. 

166 Pla detall Pla detall dels seients de la 

banqueta. 

3” Imatge estàtica. So ambient  

 

Imatges on es mostra un 

camp i els seus elements 

característics un cop ha 

acabat el seu cap de 

setmana i es tanca mentre 

ens apropem al final del 

documental. 

167 Pla general De la grada. 3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

Tot i que...clar” 

Imatges on es mostra un 

camp i els seus elements 

característics un cop ha 

acabat el seu cap de 

setmana i es tanca mentre 

ens apropem al final del 

documental. 

168 Pla detall De les banderes de l’estadi. 4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“I és que totes...reflexionar” 

Imatges on es mostra un 

camp i els seus elements 

característics un cop ha 

acabat el seu cap de 

setmana i es tanca mentre 

ens apropem al final del 

documental. 

169 Pla detall De la xarxa de la porteria 3” Imatge estàtica.  So ambient + veu en off Imatges on es mostra un 
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movent-se pel vent. “i empatitzar...l’esport” camp i els seus elements 

característics un cop ha 

acabat el seu cap de 

setmana i es tanca mentre 

ens apropem al final del 

documental. 

170 Pla general Del túnel de vestidors. 4” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“Tots podem...situació” 

Imatges on es mostra un 

camp i els seus elements 

característics un cop ha 

acabat el seu cap de 

setmana i es tanca mentre 

ens apropem al final del 

documental. 

171 Pla detall  Del marcador 3” Imatge estàtica. So ambient + veu en off 

“i finalment...segura” 

Imatges on es mostra un 

camp i els seus elements 

característics un cop ha 

acabat el seu cap de 

setmana i es tanca mentre 

ens apropem al final del 

documental. 

172 Pla general Des de la grada cap al camp 

mentre cada vegada es veu 

més fosc fins acabar en fos a 

negre. 

20” Imatge estàtica. So ambient + veu en off Imatges on es mostra un 

camp i els seus elements 

característics un cop ha 

acabat el seu cap de 

setmana i es tanca mentre 

ens apropem al final del 

documental. 

173  Apareixen agraïments i 

col·laboradors. 

40” So ambient + veu 

en off 
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 La música i els efectes seien posats després depenent del to narratiu que li 

volguéssim donar al documental. 

 El documental acabaria sent d’uns 20 minuts aproximadament.  

 En l’apartat de so, s’indica dues paraules referent al que es dirà en cada pla. La 

primera indica des de quan fins a on s’explicarà en cada pla. A partir del guió 

tècnic.  

 Totes les transicions serien realitzades per tall menys les que apareixen 

indicades en el guió. 
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Entrevistes 

 

Entrevista al delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Lleida (Xavier Pérez 

Colom) 

 

-Quants anys fa que treballes al Comitè? 

He treballat 6 anys de delegat del  comitè d’àrbitres i 20 anys que porto dins del 

Comitè d’àrbitres, com a àrbitre i 6 anys com a delegat d’àrbitres. 

 

-En què es basa la teva tasca? 

La meva tasca és dirigir el que seria el Comitè d’àrbitres d’aquí Lleida. 

 

-Acostuma a ser complicat això? 

Dons, sí ,clar quan tens un estament de més de 130 persones a dirigir doncs si, porta 

molta feina. 

 

-Han crescut en els últims anys les incidències causades pels pares “holligans”?  

No es que hagi crescut. El que si que ens trobem avui dia  a un camp de futbol que 

tothom grava o fa fotos i poder abans hi havia moltes més incidències que ara però 

no hi havia tanta tecnologia i ara doncs ràpidament tothom esta gravant l’incident i 

tot això fa més ressò. 

 

-Creus que actualment és quan hi ha més índex de violència als camps respecte  

la resta d’anys fomentada pels pares “holligans”? A que és degut això? 

Com deia abans, les incidències potser són les mateixes que hi havien abans i potser 

si que hem notat un increment a les incidències en futbol base, sobretot pels pares, 

perquè abans hi havia moltes incidències en futbol territorial i això, per sort, ha anat 

disminuït. Avia’m, hi ha vegades que no ho pots controlar perquè sempre hi ha 

incidències, però sí que hem notat que s’ha reduït en el cas del futbol territorial. 

 

Després de realitzar campanyes com Joc Net, Prou violència a la grada i Zero 

insults, creus que esta decreixen l’índex de violència als camps? 

Sí, jo crec que sí. El que sí que estem observant és què la gent està més 

conscienciada de la violència en els camps de futbol. 
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-Teniu pensat fer alguna campanya més? 

Sí, sí. Hi ha una altra campanya que entrarà en vigor la propera temporada. Encara 

no és oficial però va relacionada amb les xarxes socials. Inclús la Federació vol 

sancionar tothom que sigui o utilitzi temes masclistes, racistes o insults a través de 

xarxes socials. 

 

-Casi cada cap de setmana hi ha violència en un algun terreny de joc, de qui 

creus que és culpa? 

99% els pares. Els pares són realment els que formen el públic. Quan hi ha un 

incident, aquest sempre s’origina al públic. Dintre del terreny de joc, si no és un fet 

aïllat, si no és què un jugador fa una incorrecció doncs l’àrbitre actua incús el 

mateix entrenador actua. Normalment quan hi ha un incident greu és perquè la grada 

o els pares en aquest cas han estat els grans protagonistes. 

 

-Creus que molts cops són els pares els que generen un malestar mentre es juga 

el partit i això repercuteix als jugadors, entrenadors i àrbitres? 

Correcte, sí, sí. 

 

-Quan un àrbitre decideix suspendre un partit per insults a la grada té tot el 

suport per part del Comitè? 

Sí, sí i tant, evidentment. No te’n oblidis que un àrbitre no deixa de ser un jutge 

esportiu. És la màxima autoritat dins un terreny de joc i ell pot decidir aturar un 

partit quan cregui convenient.  

 

-S’ha sancionat algun pare o mare per part del Comitè per fets violents? 

No em consta, de moment. Pare o mare, de moment no em consta. 

 

-Quines consignes els  hi doneu als arbitres a l’hora de suspendre un partit per 

insults de la grada? 

Doncs, les consignes que els hi donem és el protocol que hi ha a seguir, lo de la 

campanya zero insults. S’ha d’anar a comunicar al delegat de camp que hi ha un 

sector de la grada, el que sigui que està insultant al que sigui i a partir d’aquí si el 

delegat no pot esmenar aquest problema és pot inclús arribar a suspendre el partit.  
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-Quan un àrbitre decideix suspendre un partit genera molt enrenou en els 

mitjans de comunicació. Això pot afectar negativament en la seva carrera 

arbitral? 

No , no, per a res. Un àrbitre, tal i com deia abans, és la màxima autoritat dintre d’un 

terreny de joc, és un jutge esportiu i si ell creu convenient perquè perilla la integritat 

física seva, o la de qualsevol jugador o inclús d’espectadors en la grada, ell pot 

aturar el partit quan vulgui i com és obvi no té cap repercussió, tot el contrari. 

 

-Si vostè acudeix a un camp on s’està jugant un partit de futbol formatiu i la 

grada no para d’insultar però l’àrbitre no decideix suspendre el partit, vostè al 

finalitzar el partit li diria alguna cosa o és la seva feina i ell decideix? Què li 

diria? 

És la seva feina, ell decideix, però si que li faria l’observació que ha passat això a la 

grada. Ell potser no ho ha sentit o no ha estat cas ho ben bé no sabia d’on venien els 

insults i poder per això un àrbitre no suspèn un parit, però jo si estic allà present i 

observo no li diria que ho ha de ficar a l’acta però si que li diria el què ha passat, 

més que res perquè ho comenti als delegats entrenadors o qui correspongui. 

 

-El fet més desagradable que t’has trobat al teu càrrec ha estat relacionat amb 

Pares “hooligans”? O el fet d’haver de suspendre partits o algun tema que 

embolcalles tot això? 

Bueno, els fets més desagradables que m’he trobat és quan agredeixen a un àrbitre i 

normalment ha estat un jugador o com deia abans un fet aïllat, perquè normalment, 

per sort, la violència s’està eradicant, però sí, sí. En aquests sis anys que porto com a 

delegat cada vegada que em truca un àrbitre per dir-me que l’han agredit doncs, per 

mi és un fet desagradable i trist. 

 

-Penses que això sobretot es veu en el futbol formatiu de nens? 

Sí, el 90% dels incidents són futbol base perquè pels pares tots són Messis, Cristiano 

Ronaldos. La televisió fa molt mal i a vegades no som conscients que un nen està 

allà per passar-ho bé,  per formar-se i ja aprendrà a competir quan sigui el moment. 

 

-Penses que tot això té alguna solució? Quina? 
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La solució que té és continuar treballant dia a dia en les campanyes que estant 

portant a terme la Federació, campanyes com el Joc Net, Prou violència al futbol, 

campanya zero insults. Ara amb aquesta nova campanya que presentaran, que poden 

sancionar a gent o jugadors o entrenadors que utilitzen les xarxes socials per 

menysprear o insultar o racisme o temes masclistes envers altres jugadors i és la 

única manera que hi ha de poder solucionar la violència en el futbol. Està clar que 

un dia per l’altre no ho farem però per alguna cosa s’ha de començar i estic segur i 

convençut que tard o d’hora es veuran els fruits. 

 

-És a dir que vostè creu que si es segueixen portant a terme totes aquestes 

campanyes i tot s’acabarà eradicant la violència als camps de futbol? 

O com a mínim la intentarem controlar més, està clar. 
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Entrevista a entrenador (Eufemio García Rodríguez) 

 

-Quin nivell d’entrenador tens? 

El nivell 1 i aquest estiu em trauré el nivell 2. 

 

-Quants anys portes entrenant? 

Des dels 14 anys. 

 

-Quins equips has estat? 

A la Bordeta, al Baix Segrià, al Lleida i a l’Atlètic Segre. 

 

-A quines categories has entrenat? 

He passat pel pre-benjamí, pel benjamí, per l’aleví, per l’infantil i pel juvenil. 

 

-Has tingut mai un pare “hooligan” o conflictiu dins l’equip que a causa d’ell 

s’hagués de suspendre o parar un partit? 

Res. 

 

-Creus que molts cops són els pares els que generen un malestar mentre es juga 

el partit i això repercuteix als jugadors, entrenadors i àrbitres? 

Sí perquè si els pares comencen a cridar a insular això repercuteix als jugadors 

perquè també comencen a posar-se nerviosos i sí, jo penso que sí que repercuteix, sí. 

 

El fet de que pugui haver pares “hooligans” a la grada, o que els pares com has 

comentat cridin, estiguin molt ficats al partit a tu et penalitza o et condiciona a 

l’hora de realitzar la teva tasca? 

No , mai. Els pares mai m’han condicionat, mai. És una cosa que ho tinc molt clar 

que els pares a mi mai em condicionaran. Ja et dic: no tinc relació. Intento no tenir 

relació. Hola, adéu. Si algú té algun problema doncs lògicament els escoltaré, però 

no tinc cap relació. Quan pugem a l’autocar, ells estan a davant, jo estic a darrere 

intento no tenir cap relació.  

 

-Has estat algun cop condicionat per algun pare a l’hora de realitzar alguna 

alineació?  
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Mai. 

 

-En el cas de que ho haguessin intentat, has accedit o no? 

No, ho tinc molt clar. Sóc un entrenador de parlar molt poc amb els pares. 

 

-I per què això? 

Per evitar aquestes coses. 

 

- Respectes la figura arbitral, valores la seva tasca? 

La valoro però a vegades penso que depenent del nivell d’arbitratge que tenim 

condiciona molt la seva forma d’actuar dintre d’un terreny de joc.  

 

-Quants partits has estat sancionat aquesta temporada i per què? 

Dos, aquets dos últims. I el perquè, això, anàvem perdent 1 a 2, estàvem a punt de 

marcar el 2-2 en una contra, el linier aixeca el banderí, l’àrbitre no li fa cas, continua 

amb el banderí aixeca’t, acaben la jugada marcant el 1 a 3 i jo surto de l’àrea 

tècnica. Sí que és veritat: surto de l’àrea tècnica, li dic si es pot apropar per dir-li que 

el linier té el banderí aixecat i no li fa cas. Llavors a mi em diu que a la mitja part no 

volia ningú que protestés m’expulsa. 

 

-Així doncs, els pares del teu equip acostumen a tenir una actitud exemplar? 

Exemplar, totalment. 

 

-Heu tingut alguna situació conflictiva a llarg d’aquesta temporada amb pares 

d’altres equips? 

Només una aquí a casa amb els pares del Sabadell que va ser pares contra els 

jugadors nostres, perquè vam marcar nosaltres al minut 92 o 91 i no van pair bé 

aquesta derrota. 

-Cada setmana apareixen notícies sobre enfrontaments en futbol formatiu, què 

en penses d’això? Heu tingut alguna experiència d’aquestes? 

Realment penso que els pares tots pensem que tenim Messis, que tots han d’arribar a 

Primera Divisió i no som conscients de lo que el crio fa o ve a entrenar i el que 

realment ve és a entrenar i passar-ho bé. No he tingut mai cap enfrontament de pares 

meus amb altres, no he tingut mai, mai. 
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-Penses que totes les campanyes que fa la Federació són suficients per intentar 

evitar aquest tipus de conflictes?  

Mai serà suficient, mai, perquè la gent que juga a futbol ho porta a dins. El jugador 

quan perd porta aquesta ràbia per dins. Sempre passarà. Ja no serà només els pares 

ni l’afició sinó són els jugadors que estan dins del camp moltes vegades també. 

 

-Estàs d’acord amb la suspensió de partits per insults a la grada? O creus que 

això forma part del futbol? 

Estic d’acord però és el futbol. Això no ho eliminarem mai. 

 

-Si el pare del teu millor jugador acostuma a ser problemàtic i generar tensió a 

la grada amb pares i jugadors rivals, això afectaria a l’hora de jugar el seu fill? 

Sí que afectaria i no. La primera vegada sí que parlaríem amb ell i una vegada que 

continués aquest problema, sí que afectaria. 

 

-Hi ha un xoc pels nens entre els valors que tu els ensenyes i els que reben els 

nens que tenen els anomenats pares “holligans”? Els nens saben discernir entre 

els valors de l’esport de conjunt i la crispació i la competitivitat que els 

exigeixen el pares més violents? 

A veure, els valors que pot donar un entrenador són totalment diferents als que pot 

donar un pare, o un pare “hooligan”. Els entrenadors sí que és veritat que sempre 

volem guanyar i mentre hi hagi una classificació, hi haurà una competició. Sí que 

pot ser que hi hagin uns valors i tot això però quan hi hagi un partit, sempre voldràs 

guanyar. Els valors moltes vegades els deixem de costat perquè hi ha una 

classificació. Mentre hi hagi una classificació mai, mai acabaran sent uns valors 

totalment 100%. 

 

-És a dir, creus que una possible solució per evitar aquest tipus de conflicte 

seria que no hi haguessin classificacions al futbol formatiu? 

Però el que passaria és que llavors, a l’hora de competir amb la gent de Barcelona 

estaríem, la gent de Lleida estaríem molt, molt, molt, però molt per darrere. Perquè 

la gent de Barcelona està acostumada a competir a un nivell alt i aquí a Lleida no. 

Per tant té els seus pros i els seus contres. 
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-Has estat mai present en un episodi violent en un estadi de futbol formatiu? 

Què va passar? Qui va ser el causant? 

Doncs el de sempre: dos pares que es comencen a pegar, els separen i ja està És lo 

de sempre. 

 

- Algun jugador del teu equip ha agredit mai a algun adversari, pare o àrbitre? 

Si és així, com vas actuar al moment i posteriorment? 

L’any passat a final de temporada vaig tenir un jugador que va agredir, bé, es va 

barallar amb un altre jugador. Tots dos es van agredir mútuament i res, van caure 4-

5 partits de sanció.  Va acabar la temporada perquè era ja el final i ja està, és a dir, 

tampoc... 

 

-És a dir tampoc va haver cap tipus de sanció? 

No perquè va acabar la temporada. 

 

-A la teva lliga ha succeït un conflicte entre l’Andorra i el Prat. Com ho veus 

des de fora i com actuaries tu en el cas que et passés un episodi com aquest al 

teu equip? 

Jo ho tinc molt clar, els meus jugadors saben que això no pot passar perquè els hi he 

comentat que hem de ser persones i, sobretot, al camp. Sí, que és veritat el que 

sempre diem, no? La competició és lo que fa que els jugadors es posin d’aquesta 

manera. Al camp de l’Andorra, jo tinc relació amb el seu entrenador i el que va 

passar és això el Prat s’estava jugant l’ascens. Està a la part de d’alt i els nervis dels 

jugadors del Prat va propiciar tot això i bé, hem de que torno a recalcar el mateix: és 

la competició el que marca i els nervis dels jugadors. Ja no només els pares, a 

vegades són els jugadors i els pares. 

 

-Si el dia de demà s’aturés un dels teus partits perquè un pare d’un jugador teu 

estigués insultant als jugadors rivals i a l’àrbitre. Quina mesura prendries al 

respecte? I el club? 

El club no ho sé. Jo suposo que el club faria com jo: parlaria amb el pare li diríem el 

que hi ha. Penso que a tothom se li pot donar una segona oportunitat. Si es repeteix 
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una segona vegada, doncs llavors ja actuaríem. Per exemple, jo al meu equip no ho 

voldria ho tinc molt clar. 

 

-Quin és el perfil de nen que té un pare “hooligan”? O com definiries el perfil 

de pare “hooligan”? 

És aquell pare que vol que el seu fill sempre jugui el 100% de  minuts. Es pensa que 

aquell jugador arribarà a Primera Divisió i això és el que marca que un pare sigui un 

“hooligan”.  

 

Penses que tot això té alguna solució? Quina? 

No hi ha solució. Jo sóc dels que pensa que als entrenaments els pares no haurien de 

ser-hi però tampoc solucionaríem res. No sé com dir-te. Quan apuntes a un crio a 

natació, cap pare veu com fa natació, quan el crio està al col·legi ningú veu què fa el 

crio a classe o què és el que deixa de fer. En canvi, al futbol tothom opina, tothom 

sap i hi ha molta llibertat a l’hora de veure entrenaments, de voler parlar, de dir, 

d’anar amb el coordinador i clar, què fem?. No deixar entrar als pares ni als 

entrenaments ni als partits? No sé fins a quin punt pot ser bo o pot ser dolent. 

 

-És a dir, que tu creus que la figura de pare “hooligan” no s’eradicarà mai? 

Mai, mai, sempre hi serà. Sempre. 
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Entrevista a pare hooligan (Jordi Martínez Borrell) 

 

-Tens el mateix comportament quan juga el teu fill com quan no juga o mires 

un altre partit? 

Una mica més tranquil estic. Clar, quan juga el “xaval” vulguis o no vulguis, una 

mica més nerviós em poso. Sí, una mica sí. 

 

Creus que molts cops són els pares els que generen un malestar mentre es juga 

el partit i això repercuteix als jugadors, entrenadors i àrbitres? 

Home, n’hi ha alguns que Déu n’hi do, n’hi ha alguns que Déu n’hi do. Penso que  

no és el meu cas però n’hi ha alguns que, depèn a quins camps anem... 

 

-Creus que tu n’ets un? 

No, per a res. Sóc de sang calenta, pateixo però no, no. Jo animo i prou. 

 

-Cada setmana apareixen notícies sobre enfrontaments en futbol formatiu què 

en penses d’això? Heu tingut alguna experiència d’aquestes? 

Home, un parell de cops hem estat a punt de tenir-la grossa, però clar, és que el 

nivell arbitral hi ha vegades que et fot nerviós. Però no, no, normalment bé. 

 

-Creus que els pares animeu o poseu encara més pressió als vostres nens? 

Home, jo sóc dels que animo, però alguna vegada potser sí que l’apreto una 

miqueteta perquè bé, li falta una mica de sang. Més que res perquè espavili però 

pressió... pressió... tampoc no diria pressió, jo. 

 

-Has estat algun cop a punt d’agredir un àrbitre, jugador o entrenador? 

Sí, per ser sincer algun cop hi ha hagut algun àrbitre que m’ha tret de polleguera. 

 

-Vas arribar a les mans amb aquell àrbitre? 

No, no. 

 

-El teu fill t’ha comentat mai què li sembla el teu comportament? I què li 

sembla el  comportament dels pares “holligans”? 

No, no m’ha dit mai res al respecte. 
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-Com et sentiries si l’àrbitre ara suspengués el partit a causa dels teus insults? 

Home no té perquè, si ell fa bé la seva feina no té perquè, no tinc perquè insultar-lo i 

ell no té perquè suspendre’l. El que ha de fer bé és fer bé la seva feina. 

 

-De petit practicaves algun esport? El teu pare realitzava el mateix amb tu? 

Sí, sí. Jugava a futbol també i el meu pare em venia a veure i també animava i 

apretava, sí home, i tant. El futbol és futbol. 

 

-Quants anys té el teu fill? Li veus futur en aquest esport? Si no és així, per què 

li poses tanta pressió si només intenta jugar i passar-ho bé? 

Onze en té. I home, a veure, maneres en té, el que passa és que li falta una mica de 

sang.  A vegades, per això em fa emprenyar, perquè li falta sang. Amb una mica 

més de ganes jo penso que sí que pot arribar. 

 

-I és per aquest motiu que li poses de vegades pressió? Per a què doni una mica 

més? 

Bueno, sí. Intento motivar-lo. No li vull posar pressió però intento motivar-lo perquè 

treballi i perquè lluiti. Una mica més de ganes. 

 

-Saps que el teu fill probablement estigui jugant aquí per hobby,  no per 

arribar a ser res de gran. 

Sí, si. És evident encara que la seva il·lusió és jugar a primera divisió. Ell vol jugar 

a primer divisió. 

 

-Quan veus imatges com les succeïdes a Mallorca, et sents identificat en algun 

aspecte o creus que et pot succeir en un futur? 

No, crec que no, vaja. No es pot dir mai. Un dia et pots trobar al mig d’un “fregao” 

d’aquets però vaja,  no em sento identificat, no. 

 

-Respectes la figura arbitral? I valores la seva tasca? 

Sí, el que passa és que reconec que el nivell és molt baixet, el nivell és molt baixet. 

Aleshores el que haurien de fer és pujar una mica el nivell. 

 

-Què opines de l’entrenador del teu fill? 
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Bé, home, és bon xaval. Li falta una mica d’empenta però bueno, bon xaval ho és. 

Tàcticament i tècnicament no és res de l’altre món però Bueno, ganes en posa. 

 

-Acostumes a tenir aquesta actitud durant el teu dia a dia o tan sols és en un 

camp de futbol? 

Als camps de futbol vulguis o no vulguis t’engresques una mica. A veure, sóc una 

persona de sang calenta però bé, als camps t’escalfes una mica. És l’esport. 

 

-Has tingut algun cop alguna discussió amb algun pare de l’equip rival? 

Home, alguna discussió hem tingut, sí. Depèn de a quins camps vas...! Apreten, 

apreten. 

 

-Penses que tot això que succeeix als camps és culpa del àrbitres? 

Jo penso que sí. És el que et deia abans. L’àrbitre és el jutge. Si no fa bé la seva 

feina doncs a vegades compliquen el partit. Quan les coses van bé, ho acaben 

complicant ells. Jo penso que pujant una mica el nivell arbitral s’evitarien moltes 

coses. No dic que tinguin tota la culpa, però part de la culpa tenen. 

 

Què opines respecte les campanyes com treure les banderes de Prou  violència 

al futbol o la de fer parar un partit per la Campanya de Zero insults a la 

grada? 

Home, penso que està bé. Que la gent es conscienciï de venir als camps i venir a 

veure futbol. Que és al que hem de venir, a veure futbol. Que és un esport que de 

vegades t’escalfes, sí. Però al final és futbol. 

 

-Penses que tot això té alguna solució? Quina? 

Home, jo penso que no. Això és futbol i sempre ha estat així. Això és un esport 

calent, de contacte, de passió i aquí, vaja sempre ha estat així. Ja fa molts anys que 

ha estat inventat i no crec que això tingui solució. 
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Entrevista a àrbitre (Jordi Sitjà Martín) 

 

-Abans d’un partit, què és el que més tems? I mentre l’arbitres? 

A errors en l’acta, és a dir, que li tregui una targeta a un jugador i no me’n en 

recordi, o l’apunti malament perquè plou i l’hagi d’apuntar amb llapis i s’esborri i 

després ho apunti malament a l’acta i em caigui una sanció. I mentre l’arbitro, el que 

més temo és que els nens es peguin. En cas de futbol base, que sobretot els pares 

tinguin comportaments incívics. Quan ja és amateur, els jugadors mateixos, perquè 

normalment l’afició no causa major problema.  

 

-T’ha intentat agredir mai un pare? I un jugador? 

Crec que no , crec que no. Amenaces verbals dins el camp sí i fora el camp, 

amenaces verbals, un cop. 

 

-Qui et va realitzar les amenaces verbals? 

Va ser un suposat delegat, un suposat jugador i un suposat aficionat. Però com que 

no tenien fixa cap dels tres, no els vaig poder identificar. 

 

-Has sortit mai a arbitrar coaccionat per alguna vivència anterior amb algun 

equip o la seva afició? 

Sí, a molts partits tu saps quin són els equips més perillosos, els equips més 

vulnerables i tu saps si un equip s’està jugant el descens o l’ascens i també saps si 

un equip no s’hi juga res i anirà aquell equip amb els suplents. Aleshores tu saps 

valorar i saps controlar una mica el partit. Se li diu gestió de partit. 

 

Hi ha una campanya, anomenada Zero insults a la grada en a qual l’àrbitre té 

la potestat absoluta de suspendre un partit si s’estan produint insults des de la 

grada. Has hagut de suspendre mai un partit per insults de pares o mares? 

Sí. Jo vaig haver de suspendre un partit. Va ser el primer de Catalunya crec perquè 

estava arbitrant i primerament l’entrenador és va ficar amb la meva persona en un 

partit que estava totalment tranquil. Un equip anava guanyant per un resultat molt 

ampli. L’entrenador es va dirigir a la meva persona amb insults i protestes reiterades 

i el vaig expulsar. Aleshores es trobava fora el camp continuava donant indicacions i 

a part de donar indicacions (això ho vaig escriure a l’acta) va començar a insultar la 
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meva persona. Aleshores vaig aturar el partit per primera vegada. Aquesta proposta 

diu que l’has d’aturar tres vegades. Més tard, aquest entrenador se’n va anar amb els 

pares del seu equip. I allí  amb els pares del seu equip i ell mateix van continuar 

insultant, ja per segona vegada. Quan van veure  que jo ja parava el partit i 

començava la cosa a ficar-se seria perquè els pares de l’altre equip li demanaven 

respecte i tot van deixar-se de ficar amb la meva persona i van començar a ficar-se 

amb els nens de l’altre equip. L’equip d’aquest entrenador anava guanyant d’un 

resultat ampli i els pares als jugadors els hi deien: “Sois muy malos”, “No sabéis 

correr”, “Os vamos a meter veinte más”, i aquí vaig parar el partit per tercera vegada 

i el vaig suspendre. 

 

Quan, on i com va ser això? 

Això va ser precisament en aquest camp,  va ser aleví segona o aleví primera en una 

d’aquestes categories de futbol formació en futbol 7. I clar doncs eren nen de 10 

anys, 11 anys. Aleshores en aquest context els pares de l’equip que l’entrenador 

havia estat expulsat van animar a l’entrenador i va ser una situació que no tenia ni 

cap ni peus. Pares i mares insultant. Jo em sentia malament. Tot molt desagradable.  

 

-Llavors, aquesta ha estat la teva experiència més dura com a àrbitre? 

Com a àrbitre, sí. Perquè a més a més sóc estudiant d’Educació Primària i empatitzo 

molt amb els nens, faig pràctiques a col·legis, etc. I en el moment que jo veig que 

pares insulten a nens de 10-12 anys que són 5è 6è de primària, em sento més 

identificat. 

 

-Has sortit mai escoltat per la policia? Què va passar? 

Com a àrbitre principal, no. A la meva categoria mai he sortit escoltat. Però en un 

partit sí que vaig sortir escoltat per la policia acompanyant l’àrbitre principal. En 

aquest cas anava d’assistent número 1. Va ser  a Solsona, a segona catalana. I els 

dos equips es jugaven estar a les posicions altes. Un equip va considerar que no hi 

havia penal, l’altre creia que sí que hi havia pental i va haver un enfrontament a la 

grada entre jugadors de l’equip rival. Aquí l’àrbitre va haver d’aturar el partit i va 

haver tot un rebombori. Van entrar al camp i nosaltres vam haver de marxar-ne i 

conseqüentment sortir-ne escoltats perquè quan s’enfaden amb un equip també 

s’acaben enfadant amb l’àrbitre. 
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-Creus que amb les campanyes de la FCF és suficient per aturat tots els 

incidents? 

Personalment crec que és una molt bona campanya, però no és suficient. Jo crec que 

el que hauria de fer la Federació, com a àrbitres fem tot el possible, fem tot i més el 

que està a les nostres mans, però jo crec que els clubs mateixos, els entrenadors dels 

clubs, haurien de fer ells mateixos una campanya interna per a poder dir: “Escolteu, 

si un pare insulta el fill d’aquell jugador tindrà conseqüències sobre el que ha causat 

el pare”. “Si un entrenador insulta el club mateix, dir: prou”. “Si un jugador té un 

comportament incívic o insulta, també. Tot això també hauria d’estar, no dic apartat, 

sinó continuant fent pinya però aquell partit no jugar-lo o que tingui una mena de 

conseqüències. Si dins del futbol 7 ja ho anem implementant, els hi diem que no 

s’ha d’insultar els pares és comencen a tranquil·litzar i tot crec que tot és mes fàcil 

la nostra tasca com a àrbitre i la seva com a pares i conductors dels nens que són. 

 

-Què canviaries per tal que no hi haguessin aquest tipus de conflictes violents 

en el camp i la grada? 

Que el club iniciï una campanya interna. Ja hi ha la Campanya Zero Insults a la 

Grada, però, a més a més, m’agradaria que cada club fes una campanya. Sigui amb 

els pares, fent una reunió, donant cartells, abans del partit ficant pancartes, etc. A 

tots els camps hi ha un delegat de camp, que s’encarrega dels arbitres, dels 

vestidors, dels equips, doncs si aquest delegat de camp a més a més pot fer una 

mini-tasca més de quan senti insults dir: “Senyor, miri, hauria de marxar” o 

“Senyor, tranquil·litzis o haurà de marxar” quan passi tot això jo crec que aleshores 

sí que la cosa estarà més tranquil·la. 

 

-Quan suspens un partit, com és el teu cas, reps tot el recolzament desitjat per 

part del Comitè? Què és el que et va faltar?  

Jo crec que el Comitè havia de parlar en nom meu i el Comitè mai va parlar. Va 

parlar el club en aquest cas agreujat, va ser el Balaguer, perquè jugava aquí, el 

Balaguer. El club agreujat va parlar, va fer un comunicat, una carta al diari, van fer 

entrevistes. I a mi personalment no em deixaven parlar, ja que no em deixen parlar, 

que la Federació o el Comitè d’Àrbitres en aquest cas parli en nom meu. Jo els hi 

explico la meva versió al Comitè d’Àrbitres i després que el Comitè d’àrbitres digui: 
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“Nosaltres hem contrastat amb l’equip que la versió de l’àrbitre és veritat i estem en 

total desacord. Què passa? Doncs que en aquest cas el Comitè no va res, no va 

parlar, ni va deixar parlar. Aleshores em vaig sentir com que no estava protegit. Al 

fi i al cap nosaltres som els fills del Comitè d’Àrbitres, sense nosaltres no hi hauria 

partit. Aleshores crec que en aquest cas m’hauria d’haver sentit més recolzat. 

 

Tornaries, després de la teva experiència a suspendre un partit o aquest cop 

passaries aquest tipus d’incidents per alt? 

Després de tot el que vaig viure, em costaria molt suspendre un altre partit per 

insults a la grada. L’aturaria una o dues vegades però suspendre, després de la 

repercussió que va tenir i després del recolzament que vaig tenir, no el tornaria a 

suspendre. 

 

-El fet d’aturar el partit et va perjudicar en la teva carrera arbitral, et va 

servir com a impuls  o es va mantenir igual? 

Aquella setmana no va ser igual, ja que el Comitè em preguntava què havia passat. 

Vaig tenir una setmana que no vaig arbitrar partits perquè volien venir les 

televisions a fer-me entrevistes o a preguntar o a mirar a veure què havia passat. 

Però després, al cap de dues setmanes, quan tot s’havia oblidat i la versió que havia 

contat el club, el Balaguer, que en aquest cas era el club pel qual jo havia suspès el 

partit, tothom se’n va adonar que la seva versió no tenia ni cap ni peus. Que jo havia 

fet el correcte i ells no. Aleshores aquí es va començar a calmar la cosa i vaig poder 

pujar de categoria i això. 

 

-Creus que des d’un principi si el Comitè t’hagués deixat parlar o t’hagués 

recolzat, la teva imatge no hauria sortit perjudicada i s’hagués pogut evitar 

aquest rebombori que vas haver de viure? 

No ho sé si acabaria molt abans, molt després, com acabaria, però el que és segur és 

què jo em sentiria recolzat i jo, com a persona, estaria més segur. Donaria la certesa 

amb un altre company que si li passés alguna cosa semblant li diria: ”Suspèn el 

partit que la Federació estarà amb tu, les coses estaran amb tu”. Però clar, després si 

a mi m’ho pregunten, jo no donaria la meva opinió. 

 

-Durant el partit els jugadors, pares i entrenadors et tenen respecte? 
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Després de quatre anys al Comitè Tècnic, molts sí perquè ja em coneixen, ja saben 

qui sóc. Al final Lleida és molt petita i hi ha 7 o 8 clubs i la gent, més o menys, és la 

mateixa. Molts pares tenen dos, tres fills i els porten tots a jugar. Aleshores, més o 

menys, ja et coneixen, ja saben qui ets, ja saben com ets com a persona: si ets bona 

persona, si ets més tranquil, si ets més exaltat, ells també saben si ets més bon 

àrbitre o més dolent. Aleshores, jo ja noto que quan vaig a un camp, la gent està més 

tranquil·la, en el meu cas, però a l’hora veig com àrbitres que comencen de nou ho 

tenen més complicat.  

 

-És pitjor arbitrar partits d’equips major d’edat i amateurs o partits de nens? 

Per què? 

Tot té la seva complicació, si pites un partit de futbol 7 de mitja taula que els dos 

equips volen jugar, volen aprendre i són tranquils, no tindràs cap problema. Igual 

que si arbitres normalment un primer contra un segon. Hi ha molta tensió però els 

dos equips saben jugar, saben tocar-la ja sigui amateur o futbol 7. Saben jugar, 

saben tocar-la i tu passes millor. El problema ve quan et trobes un equip que, per 

exemple (en segones voltes passa molt) que a l’anada hi han hagut enfrontaments o 

no s’ha respectat l’anomenat “fair play” i venen enfadats. Aleshores, ja és més 

difícil de controlar-ho i, sobretot, en partits que es juguen el descens. Aleshores 

venen aficionats, venen persones extra que et posen més nerviós. 

 

-Creus que molts cops són els pares els que generen un malestar mentre es juga 

el partit i això repercuteix als jugadors, entrenadors i àrbitres? 

En futbol formatiu i, sobretot, en futbol 7 infantil i cadets 100%. 100% perquè 

primerament els jugadors per sí mateixos no poden anar als partits, normalment 

perquè si és un desplaçament no tenen cotxe. Per tant, els han de portar els pares i 

els pares ja es queden allí. Hi ha molts pares o mares que es queden allí xerrant i 

estan més pendents d’una altra cosa que del partit però hi han pares que sí que venen 

a veure el partit i embruten la imatge perquè insulten als arbitres. No estan 

conformes amb les teves decisions i això posa nerviosos als nens, posa nerviosos als 

entrenadors et posa nerviós a tu i tot. Fa una bola més gran i sempre acaba portant 

problemes. Per això, molts cops es fan partits a porta tancada i els partits a porta 

tancada no passa res. Són molt tranquils. Si tots els partits fossin a porta tancada, els 

incidents disminuirien al 90%. 
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-Últimament surten moltes notícies sobre agressions als camps de futbol. Quins 

són els teus sentiments o sensacions un cop visualitzes aquestes imatges?  

Com a àrbitre, no puc fer res. Per tant, el meu sentiment és: si jo he fet les coses bé 

(normalment es peguen pares i aficionat i no es rebel·len contra mi, puc dir que la 

meva tasca ha estat bona, ha estat correcta. Ha estat entre els jugadors i tu no pots 

controlar-los a tots. Si hi ha dos jugadors, un davanter i un defensa, i s’enfrenen 

quan tu estat a l’altra punta del camp, no ho pots saber. Aleshores, com a àrbitre et 

fa ràbia perquè s’embruten els partits. Quan vas a arbitrar a Andorra, ja vas amb més 

precaució. Tal i com t’he dit al principi, però si fos un pare o fos un jugador d’aquell 

equip o d’aquell club, em sentiria molt avergonyit. Ara relacionem tots el nom de 

l’Andorra perquè  ha passat aquests problemes. Recordem el nom del Prat perquè 

han passat aquests problemes. Si sóc pare, no voldria portar al meu fill a un equip el 

qual té renom a causa d’incidents violents. 

 

-Penses que tot això té alguna solució? Quina? (2 respostes) 

Com he dit abans, agafaria i faria una campanya interna del club. Hi ha un delegat 

de camp a cada camp que controla vestuaris, controla els àrbitres quan entren i 

deixen de sortir. Doncs aquesta persona si sent insults vagi allí i li digui: “Escolta 

senyor/senyora calmi’s una mica perquè si torna a insultar haurà d’abandonar el 

recinte esportiu”. I ja està, aquí s’acaba. Llavors, és una campanya interna que ajuda 

a tothom. 

 

En resum  

Jo crec que sí que té una solució i és que tots els equips tinguin una campanya 

interna i recolzin tant a arbitres com a jugadors. 
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Entrevista a jugador (Armand Cusiné González) 

 

A quina categoria jugues? 

Jugo  a cadet de primer any. 

 

A quin equip? 

Al Fondarella. 

 

A quina divisió? 

A segona divisió. 

 

Quan tu jugues algun partit acostuma a haver-hi problemes amb la grada, és a 

dir, que els pares incitin als jugadors, o al àrbitre o als entrenadors? 

A algun partit ens pot passar però no ens acostuma a passar. 

 

Teniu uns pares calmats o acostumen a ser problemàtics? 

Jo penso que la nostra afició potser algun cop, depèn del partit. Si ho fem bé o 

malament ens poden animar o no, però normalment sempre ens animen i sempre 

estan de part nostra, ho fem bé o malament. Sempre hi ha algun partit que ens poden 

dir alguna cosa però és comprensible. 

 

Teniu uns pares calmats llavors? 

Sí, sí també animen quan toca tot i que en algun partit es poden enfadar amb el 

àrbitre o amb els mateixos pares de l’altre equip. 

 

Heu tingut mai alguna situació en què un àrbitre hagi hagut de parar un partit 

per insults a la grada o la nova campanya? 

Sí, ens ha passat dos cops. Un cop va ser l’any passat, quan dos nois van venir i no 

paraven de destorbar i insultar l’àrbitre i el seu vocabulari no era acceptable. Aquest 

any també a Tremp. Un home que va insultar a un jugador i s’estava posant amb ell. 

El van haver de fer fora del camp.  

 

En cap moment es va arribar a suspendre el partit? 

No, només el van aturar. 
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Has estat, com a jugador o espectador, en algun estadi on s’hagués produït una 

baralla entre aficionats? 

Sí. Per la televisió, no fa gaire. A una província que ara no recordo. 

 

Quan aneu als camps contraris els pares  els vostres pares també animen? 

No exactament. Més aviat, no sabia dir-ho però es revolucionen més. Suposo que no 

és deuen sentir tants segurs al no estar al nostre camp i, a la mínima, ja comencen a 

saltar més. Intenten relaxar-se però sí que salten. 

 

I els aficionats rivals, quan aneu al seu camp? 

Hem tingut algun episodi complicat fa alguns partits contra la Bordeta, ja que al ser 

jugadors d’una categoria més, tot i que era un amistós, els seus pares pressionaven 

més els seus jugadors per a que donessin més d’ells. Jo crec que l’únic que feien era 

no donar-los-hi ànims i això no els hi servia per al partit.  

 

Quan veus episodis com aquest que els pares només fan que cridar? Com et 

sents? 

Home jo el que sentiria seria impotència si fos el jugador i ràbia  perquè t’estàs 

esforçant i els teus pares l’únic que fan és fer-te la bronca. No ho trobo just perquè 

el futbol hauria de ser com més tranquil per part de tots i es mereixeria més respecte 

el seu fill. 

 

Creus que molts cops són els pares els que generen un malestar? 

Jo penso que sí. Sobretot als jugadors i als entrenadors més que res perquè els hi pot 

causar malestar. Jo penso que en un partir els jugadors no rendeixen prou bé i 

l’entrenador pensa que no ho estan fent bé per culpa dels pares o qui sigui. Però amb 

un àrbitre,  no crec que sigui així. Suposo que ja estan més acostumats. 

 

Quan els partits s’escalfen en gran part és per culpa dels pares? 

Sí. L’entrenador també pot influir molt i la grada en general, els espectadors i, en 

especial, els pares. 
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Què en penses de la figura del teu entrenador? Valores la seva tasca? O com a 

entrenador hauria de ser més formador? 

Jo penso que la seva manera d’entrenar és la correcta. Bàsicament el que fa és 

ensenyar-nos. Quan toca, ens pega la bronca, quan no ens esforcem prou o el que 

sigui, però normalment també ens felicita quan ho fem bé. 

 

Respectes la figura arbitral i valores la seva tasca? 

Jo, la tasca que fan la trobo important i la valoro. Ho facin bé o malament, respecto 

la figura arbitral, tot i que algun cop m’he pogut queixar si ho fan malament. Tot i 

què penso que la Federació, a l’hora de seleccionar els àrbitres, ho haurien de fer 

millor. N’hi ha alguns que no en tenen ni idea. 

 

Has estat sancionat algun cop aquesta temporada amb algun targeta vermella? 

No, ni vermella ni groga, de moment. Intento respectar al màxim els àrbitres, ho 

facin bé o malament. 

 

I al vostre equip, s’ha ensenyat alguna vermella i directa i per què? 

Al partit passat contra el Garrigues al nostre defensa a l’acabar el partit el van 

expulsar perquè l’àrbitre no va xiular un corner a favor nostre. Va xiular el final del  

partit en comptes de xiular corner.  

 

Aquest fet que el teu company va fer, creus que va estar influenciat pels pares? 

No, el va realitzar ell. Tot i tenir raó, les formes no van ser les correctes. 

 

Creus que les campanyes que fa la Federació són suficients per aturar aquests 

incidents? 

Jo crec que s’hauria de fer alguna cosa, ja que per molt que facin, la violència hi 

seguirà sent. 

 

Per tant, creus que mai s’acabarà eradicant la violència al futbol? 

Jo crec que no. Les persones són com som i no es pot canviar això. 

 

T’ha insultat mai algun pare de l’equip rival? 

Pares, diria que no. Almenys que hagi sentit jo però gent de la grada sí. 
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Quan vas sentir aquests insults, com et vas sentir? Et van influenciar? 

Una mica malament. Sempre afecta encara que sigui poc però intento no fer-los-hi 

cas. Sempre baixa l’autoestima i a l’hora de jugar no és favorable però intento que 

no em molesti gaire. 

 

I si aquests els sentissis per part dels pares o companys del mateix equip? 

Sí, ja que són la meva afició, gent que conec, i em sabia greu que fossin capaços de 

dir-me això. Pensaria que ho estic fent molt malament. 

 

És cap a final de temporada quan es produeixen aquests fets amb més 

intensitat? 

També se’n produeixen als derbis, en partits contra equips del voltant o partits 

importants. Sempre hi ha disputes perquè ens coneixem. 

 

Quina ha estat l’experiència mes dura com a jugador? 

L’experiència més dura com a jugador va ser un partit en què no em paraven de 

pegar puntades però no quedava altra i t’havies d’aguantar. 

 

Has insultat mai algun àrbitre o pare de la grada? 

A pare no. A àrbitre sí, però vigilant que no em sentís. Així fluix. 

 

Algun cop se t’ha passat pel cap dir-li alguna cosa a algun pare? 

Sí, a alguns pares que pressionen als seus fills. M’ha passat algun partit o alguns que 

estan cridant tot l’estona i no paren de dir coses que senten malament. 

 

Quan sents pares o aficionats atacant els seus jugadors, quin sentiment et 

genera? 

Ràbia. Ja que això vol dir que potser ho estàs fent malament i t’estàs intentant 

esforçar al màxim. 

 

T’has trobat mai algun pare “hooligan” que pressionés molt? 

Sí, un partit que vam tenir contra el Mollerussa. El pare del porter no el parava de 

pressionar. No crec que li sentés bé. 
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Quina sensació vas tenir quan això s’estava produint? 

Una mica de ràbia ja que tampoc no crec que s’ho mereixes el porter. Tampoc hi 

podia fer res perquè era el rival i ja ho havia de saber que el seu pare no s’havia de 

comportar així. 

 

Com et sentiries si l’àrbitre hagués de suspendre un partit pels teus pares? 

Em sentiria molt malament i  disgustat amb ells. Em faria ràbia perquè seria la causa 

de la finalització del partit. Si no s’hagués acabat el partit, sempre pot passar alguna 

cosa. Evidentment m’enfadaria amb els meus pares. Al no haver-me passat mai, 

seria una experiència nova. 

 

A part de formar-te com a jugador, també t’estan formant com a persona? 

Jo crec que sí. He après valors de l’esport com el companyerisme. Molt important 

per la vida quotidiana. 

 

Els pares que posen tanta pressió, creus que és per què en el seu moment van 

ser jugadors frustrats? 

Jo penso que és possible però tampoc ho asseguro. És probable que els seus pares 

els hi fessin el mateix o potser són molt competitius. 

 

Què canviaries per tal que no hi haguessin aquests insults o fets violents?  

Jo crec que una bona mesura seria negar l’entrada a camps ballats a persones que 

hagin protagonitzat actes violents. 
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Cessió de drets
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Pla de rodatge (Calendari) 

 

MARÇ 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

       

6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

       

27 28 29 30 31   

  REALITZACIÓ 

PRESSUPOST 

REALITZACIÓ 

PRESSUPOST 

REALITZACIÓ 

PRESSUPOST 
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ABRIL 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

REUNIÓ PER REVISAR 

PRESSUPOST 

      

10 11 12 13 14 15 16 

REUNIÓ ELABORACIÓ 

LLISTA ENTREVISTATS 

GUIÓ TEASER GUIÓ TEASER GUIÓ TEASER 

 

 

FESTIU NO HI HA 

PARTITS 

NO HI HA 

PARTITS 

17 18 19 20 21 22 23 

FESTIU GUIÓ TEASER 

 

CONTACTAR 

AMB 

ENTREVISTATS 

GUIÓ TEASER 

 

CONTACTAR 
ENTREVISTATS 

GUIÓ TEASER 

 

CONTACTAR 
ENTREVISTATS 

BUSCAR 

LOCA-
LITZACIONS 

BUSCAR 

LOCA-
LITZACIONS 

BUSCAR  

LOCA-
LITZACIONS 

24 25 26 27 28 29 30 

REUNIÓ PER:   

 

-REVISAR EL GUIÓ DEL 

TEASER.  

 

-PER DONAR COM A 

VÀLIDES LES 

LOCALITZACIONS. 

 

-PER PLANIFICAR  ILA 

RECOLLIDA DE 

MATERIAL PEL CAP DE 

SETMANA. 

 

-REVISAR QUE 

COMPLIM EL 

PRESSUPOST. 

PLANIFICAR 

ALS CAMPS 

QUE S’ANIRÀ 

CADA DIA 

RESPECTE 

QUANTITAT 

DE PARTITS 

QUE HI HAURÀ 

A CADA UN I 

TENSIÓ QUE HI 

POT HABER EN 
AQUETS. 

PLANIFICAR 

ALS CAMPS 

QUE S’ANIRÀ 

CADA DIA 

RESPECTE 

QUANTITAT 

DE PARTITS 

QUE HI HAURÀ 

A CADA UN I 

TENSIÓ QUE HI 

POT HABER EN 
AQUETS. 

PLANIFICAR 

ALS CAMPS 

QUE S’ANIRÀ 

CADA DIA 

RESPECTE 

QUANTITAT 

DE PARTITS 

QUE HI HAURÀ 

A CADA UN I 

TENSIÓ QUE HI 

POT HABER EN 
AQUETS. 

- RECOLLIDA 

MATERIAL 
PER 

ENREGISTRAR  

 

-ENTREVISTA 

ENTRENADOR 

(18:30) 

 

 

-GRABACIÓ 

IMATGES 

(Durant tot el 
dia) 

 

 

-

ENTREVISTA 

SI 

DETECTEM 

PARE 

HOOLIGAN 

AL CAMP* 

-GRABACIÓ 
IMATGES 

(Durant tot el 

dia) 

 

-

ENTREVISTA 
ÀRBITRE 

 

-

ENTREVISTA 

SI 

DETECTEM 

PARE 

HOOLIGAN 
AL CAMP 
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MAIG 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

GRABACIÓ DE MÉS 
IMATGES  

(COPA ATLAS) 

 

-RETORNAR MATERIAL 

-
SELECCIONAR 
IMATGES DE 
LES 
ENTREVISTES 
I MIRAR QUE 
NO HI HAGI 
CAP ERROR 

 

-
ELABORACIÓ 
GUIÓ 

 

- 
PLANIFICAR 
ALS CAMPS 
QUE S’ANIRÀ 
CADA DIA 
RESPECTE 
QUANTITAT 
DE PARTITS 
QUE HI 
HAURÀ A 
CADA UN I 
TENSIÓ QUE 
HI POT 
HABER EN 
AQUETS. 

-
ELABORACIÓ 

GUIÓ. 

 

PLANIFICAR 
ALS CAMPS 
QUE S’ANIRÀ 
CADA DIA 
RESPECTE 
QUANTITAT 
DE PARTITS 
QUE HI 
HAURÀ A 
CADA UN I 
TENSIÓ QUE 
HI POT 
HABER EN 
AQUETS. 

ELABORACIÓ 
GUIÓ 

 

-RECOLLIR 
MATERIAL 
PER 
ENREGISTRAR 

 

-GRABACIÓ 
PARTITS 

 

-ENTREVISTA 
A JUGADOR  

-GRABACIÓ 
PARTITS 

 

-ENTREVISTA 
A PARE 
HOOLIGAN  

 

-RETORNAR 
MATERIAL 

 

8 9 10 11 12 13 14 

-SELECCIONAR 
IMATGES PARTITS  

ELABORACIÓ 
GUIÓ 

ELABORACIÓ 
GUIÓ 

ELABORACIÓ 
GUIÓ 

ELABORACIÓ 
GUIÓ 

- RESERVAR 
PER 
POSSIBLES 
PROBLEMES 
EN LES 
GRABACIONS. 

- SI NO HI HA 
PROBLEMES 
SEGUIR 
ELABORANT 
GUIÓ 

- RESERVAR 
PER 
POSSIBLES 
PROBLEMES 
AMB LES 
GRABACIONS. 

- SI NO HI HA 
PROBLEMES 
SEGUIR 
ELABORANT 
GUIÓ 

15 16 17 18 19 20 21 

-REUNIÓ ON ES 
PRESENTA EL GUIÓ 
FINALITZAT I ES 
COMENÇA A 
PREPARAR L’EDICIÓ 

EDICIÓ EDICIÓ EDICIÓ EDICIÓ -RESERVAR 
PER 
IMPREVISTOS 

-RESERVAR 
PER 
IMPREVISTOS 

22 23 24 25 26 27 28 

       

29 30 31 1 DE JUNY    

    

ENTREGA 
PROJECTE 
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